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Forord 

Arbeidet i denne masteroppgaven er utført hos forskningsgruppen NAFUMA i tidsrommet 

august 2016 – august 2018. Masteroppgaven utgjør halvparten av mastergraden på 

studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi ved Universitetet i Oslo.  

Jeg valgte å skrive denne oppgaven på norsk for å utfordre meg selv; både med å finne gode 

norske ord til alle de engelske termene vi omgir oss med og fordi jeg til vanlig ikke klare å fatte 

meg verken i korthet eller konsekvent på samme språk i løpet av en setning. Det siste vitner det 

øvrige av dette forordet om. Denne teksten ble fort lengre enn en side, men det får stå til. Denne 

oppgaven hadde ikke blitt til uten hjelp og støtte underveis og det er flere jeg vil takke.  

Først vil jeg takke min hovedveileder Anja Olafsen Sjåstad; deg har jeg enormt å være 

takknemlig for. Når man ser bort ifra det faktum at du er like skummel som McSnurp er du den 

flotteste veilederen jeg kan tenke meg. Takk for at du pusher meg, gir meg innsikt og for at jeg 

føler du bryr deg om meg og vil (nesten) like mye som meg at dette skal bli en flott oppgave.  

Øystein Slagtern Fjellvåg du er magisk som veileder og da mener jeg ikke magisk i den forstand 

du vanligvis bruker ordet. Hva du ikke har veiledet med kan jeg heller lure på. Tusen takk for 

at du alltid tar deg tid og hjelper til med alle behov for veiledning som har oppstått fra dag til 

dag. Som alt praktisk som å være konge i word, sette på XRD-prøvene mine, bytte gass, 

installere TOPAS og alt annet ikke bare én men i hvert fall tre ganger, men også lære meg opp 

i forskjellige teknikker og ikke minst utfordre meg faglig. Du har vært helt uvurderlig!  

Erik Glesne – office mate over alle kontorrotter og old school nerd. Før jeg møtte deg trodde 

jeg Magic cards var en myte og at brettspill varte i maks to timer. Jeg er utrolig glad jeg nå vet 

bedre. Tusen takk for all opplæring og hjelp inne på din lille baby, TGA-rommet. Men aller 

mest vil jeg takke for at du alltid tar deg til når jeg kommer med faglige spørsmål og at du ikke 

gir deg før du har tegnet flere tegninger og googlet et par søk og vi begge er sikre på at vi har 

forstått alt.  

Ingrid Marie Bergh Bakke: denne masterperioden hadde ikke blitt det samme uten deg. Om jeg 

trengte å lære sitratmetoden, oversette fra fransk, ta tiden på intervaller, arrangere 

masterpils/NAFUMA-games eller selskap til morgenkaffen: du stiller opp uansett! Tusen takk 
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for godt selskap, gode diskusjoner og ikke minst hjelp å samle ufullstendige setninger til én når 

hodet går i stå.  

Mastertiden er jo selvfølgelig ikke bare dans på roser, men jeg føler folket i NAFUMA har gjort 

den litt bedre med masterpils, NAFUMAgames og suppelunsjer. Særlig Asbjørn Slagtern 

Fjellvåg beriker gangene. Så får det heller gå at Hedgehog bar nå nesten bare serverer 

Munkholm. Vil takke Raphael Schuler for hjelp med oversettelse og for at du alltid er klar for 

en kaffepause når jeg trenger det. For når en baserer synteseteknikken sin på en tysk avhandling 

fra 1991 lønner det seg å kjenne en med god kunnskap til archaic high academic German. 

Kristian Blindheim Lausund skal ha en stor takk for enorm tålmodighet under SEM-

opplæringen. 

MENA-kullet jeg startet opp i på bachelor i august 2013 er en helt fantastisk gjeng som har 

gjort studiene her på UiO så flotte som de har vært. Blant de flotte er Nicolai Hauffen som jeg 

startet min karriere i foreningslivet med og som nå livner opp kontoret. Men under masteren er 

det uten tvil Jenny Anvik Torkildsen og Nikita Kaur Thind som har gjort dagene lysest. Lunsjer 

og middager med dere har ikke bare vært utrolig moro, men også litt som terapi. Tusen takk for 

all hjelp nå i innspurten av masteren. En siste MENA-chant til Mirna Porobic og Morten 

Østigård: må vi for alltid være sammen om skammen.  

Takk til Skogbygda-jentene mine for at vi alltid er best france selv om dere ikke skjønner bæret 

av hva jeg driver med. The baby whisper elsker at vi har gått fra syv til ni i løpet av de siste 

månedene. Takk til Henriette Hack, Christina Haugland og Tine Fossing for at dere konstant 

drar meg ut av masterbobla og ut på fjell, ut i syden eller inn i en ny hovedstad.  

Og takk til mamma og pappa som støtter meg og alltid hjelper til!  

Til slutt vil jeg takke alle venner og familie både nevnt og glemt her i mastertåka. Jeg er omgitt 

med så mange fantastiske mennesker som gjør livet mitt til det det er. Takk for at dere har holdt 

ut med at jeg har vært enda dårligere enn jeg bruker til å svare på meldinger, ikke kan komme 

når dere har invitert og generelt har vært stressa og bitte litt gretten. Nå er jeg klar for sprell 

igjen og håper dere alle er med! 

 

Kristin Hubred Nygård 
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Sammendrag 

Hovedtema for denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan syntesebetingelser 

påvirker fremstillingen av hydridoksidene La2-xNdxLiHO3 (0 ≤ x ≤ 2). Bakgrunnen for dette 

arbeidet har vært å utforske den lite kjente fluksmetoden for å fremstille hydridoksider. Fokus 

har blitt lagt på å evaluere oppnådde produkter ved ulike betingelser for syntesen, 

hydridoksidenes krystallstruktur og deres termiske stabilitet. Oppgaven har bygget videre på 

kompetansen NAFUMA de siste årene har bygget opp på hydridoksider i forbindelse med 

FOXHOUND-satsningen. 

I dette arbeidet er for første gang faststoffoppløseligheten i La2-xNdxLiHO3-systemet blitt 

undersøkt. Utvalgte sammensetninger i serien La2-xNdxLiHO3 (x = 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0) er 

fremstilt i dette arbeidet med fluksmetoden i en LiCl-saltsmelte. Syntesetemperaturen har vært 

variert mellom 600 og 800 °C, mens lengden på varmebehandlingen, mengdeforholdet 

LiH:Ln2O3 (Ln = La, Nd) og mengde fluks (100 vektprosent av vekten til LiH og sjelden 

jordartsoksider) har vært holdt konstant. Videre ble La2-xNdxLiHO3 for x = 0,0 og x = 2,0 

syntetisert fra de binære oksidene La2O3 og Nd2O3, mens de for x = 0,5; 1,0; 1,5 ble syntetisert 

både fra en kombinasjon av de binære oksidene La2O3 og Nd2O3 og det korresponderende 

ternære oksidet La2-xNdxO3 (x = 0,5; 1,0; 1,5). 

Til faseidentifikasjon og karakterisering er det brukt XRD og PND med Rietveld-tilpasning. 

Alle La2-xNdxLiHO3-sammensetningene krystalliserer i samme ortorombiske n = 1 Ruddelsden-

Popper type struktur (Immm). Faserene forbindelser for sammensetningene La2LiHO3 og 

La1,5Nd0,5LiHO3 er syntetisert henholdsvis i området 600-750 °C og 600-650 °C. Øvrige 

sammensetninger og temperaturer gir forurensninger av fasene Ln2O3, LnHO og LnLiO2 

(Ln = La, Nd).  

Størrelsen på den ortorombiske enhetscellen ved alle syntesetemperaturer følger en lineær 

trend; med en kontraksjon i enhetscellevolumet for økende mengde neodym (x) i strukturen. 

Det er interessant å observere at enhetscellen til et gitt hydridoksid påvirkes av hvorvidt binære 

eller ternære startoksider brukes, og at enhetscellen blir større når binære oksider brukes som 

reagens. XRD- og TGA-analyser indikerer at hydridoksidene anrikes litt med hensyn til La 

relativt til Nd når binære oksider brukes. Nøytrondiffraksjon indikerer ingen ordning for lantan 
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og neodym i gitterposisjonene og det ble funnet full faststoffoppløselighet mellom lantan og 

neodym i La2-xNdxLiHO3-systemet. 

Termisk stabilitet ble undersøkt med TGA-DSC i en oksygenholdig atmosfære og kombinert 

med MS og XRD for å beskrive dekomponeringsforløpet til forbindelsene. Alle de fem studerte 

sammensetningene fremviser et likt dekomponeringsforløp. En signifikant masseøkning på 

TGA-kurven oppstår for La2LiHO3 ved 465 °C samtidig som H2O produseres. 

Dekomponeringstemperaturen avtar med økende mengde neodym i strukturen. Videre er 

dekomponeringstemperaturen lavere for x = 0,5, x = 1 og x = 1,5 sammensetningene syntetisert 

fra ternært oksid enn sammensetninger syntetisert fra binære oksider. 

Dekomponeringsreaksjonen for x = 0 kan forenklet skrives:  

2 La2LiHO3 (s) + O2 (g)  2 La2LiO3,5 (s)  + La2O3 (s) + H2O (g)   

og for 0 < x ≤ 2:  

2 Ln2LiHO3 (s) + O2 (g)  2 LnLiO2 (s)  + Ln2O3 (s) + H2O (g)   

Morfologien til La2-xNdxLiHO3-sammensetningene krystallene ser ikke ut til å bli påvirket av 

substitusjonsgraden (x). Det observeres ingen systematikk i morfologi i forhold til partikkel-

/krystallittstørrelse, form og sammensetning, eller om startoksidene er ternære eller binære. 

Krystallene har tydelige fasetter, med form som trunkerte oktaedre. Størrelsen på krystallene 

varierer stort, fra 0,5 µm til over 10 µm.  
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Enheter, symbolforklaring og 

forkortelser 

a, b, c  – gitterkonstanter / retning i rommet 

bj  – formfaktoren til atom j 

ΔT  – Temperaturforskjell 

Fk  – strukturfaktor 

𝑓(2𝜃𝑖
𝑘) – profilfunksjonen 

h, k, l  – resiproke gitterkonstanter. Miller-indekser.  

ℏ  – Plancks konstant 

i  – et punkt 

j  – et atom 

�⃗�   – inngående eller utgående bølgetall 

Lk  – Lorentz polarisasjonsfaktor 

λ  –  bølgelengde til røntgenstråle 

m  – masse 

mk  – multiplisitet 

N  – antall parametere 

n  – heltall  

P  – antall tilpassede parametere 

s  – skalarfaktor 

θ  – røntgen-/nøytronstrålens vinkel 
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wi  – vektingen til en individuell observasjon 

xj, yj, zj  – atomkoordinater til atom j 

yib   – bakgrunn i punkt i 

yic  – beregnet intensitet 

yio  – observert intensitet i et punkt i 

z  – ladning 

   

   

cif  – Krystallografiskinformasjonsfil  

DFT  – Tetthetsfunksjonalteori (Density Functional Theory) 

DSC  – differensiell skanning kalorimetri (differential scanning calometri) 

DTA  – differensiell termisk analyse (differential thermal analysis) 

ESRF  – European Synchrotron Radiation Facility 

ect  – og så videre (et cetera) 

FOXHOUND – Functional oxides through holistic understanding  

IFE  – Institutt for energiteknikk 

K  – kelvin 

Ln   – lantanoide 

min  –  minutter 

MS  – massespektrometer 

NAFUMA – Forskningsgruppen for Nanostrukturer og Funksjonelle materialer 

ND  – nøytrondiffraksjon 

nm  – nanometer 

osv  – og så videre 
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PND  – pulvernøytrondiffraksjon  

QENS  – Kvasielastisk nøytronspredning (Quasielastic neutron scattering) 

ref  – referanse 

RECX  – Research Center for X-rays 

RP  – Ruddlesden-Popper  

SEM  – skannelektronmikroskop 

SNBL  – Swiss-Norwegian Beam Lines 

SOFC  – faststoff oksid brenselscelle (solid oxide fuel cell) 

SR  – synkrotron  

TG  – termisk gravimetri 

TGA  – termisk gravimetrianalyse 

UiO  – Universitetet i Oslo 

XRD   –  røntgendiffraksjon  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Solid_oxide_fuel_cell


x 

  



xi 

Innholdsfortegnelse 
Forord ........................................................................................................................................ iii 

Sammendrag ............................................................................................................................... v 

Enheter, symbolforklaring og forkortelser ............................................................................... vii 

Innholdsfortegnelse ................................................................................................................... xi 

1 Introduksjon ....................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrunn ..................................................................................................................... 1 

1.1.1 Strukturen til perovskitt, Ruddlesden-Popper-faser og spinell ............................ 3 

1.2 Tidligere arbeid ............................................................................................................ 6 

1.2.1 Tidligere arbeid på hydridoksider ........................................................................ 8 

1.2.2 Tidligere arbeid på systemet Ln2LiHO3 (Ln = La, Nd) ...................................... 12 

1.3 Motivasjon ................................................................................................................. 17 

2 Teori ................................................................................................................................. 19 

2.1 Syntese ....................................................................................................................... 19 

2.1.1 Flukssyntese; Saltsmeltemetoden ....................................................................... 19 

2.1.2 Ternære oksider via sitratmetoden ..................................................................... 21 

2.2 Røntgendiffraksjon .................................................................................................... 23 

2.2.1 Prinsippene bak røntgendiffraksjon ................................................................... 23 

2.2.2 Transmisjon- og refleksjonsgeometri ................................................................. 27 

2.2.3 Nøytrondiffraksjon ............................................................................................. 28 

2.2.4 Røntgenstråling fra synkrotronkilder ................................................................. 29 

2.2.5 Analyse av diffraksjonsdata ............................................................................... 30 

2.3 Termisk analyse ......................................................................................................... 33 



xii 

2.3.1 Termogravimetri ................................................................................................. 34 

2.3.2 Differensiell skanning kalometri og differensiell termisk analyse ..................... 38 

2.4 Massespektrometri ..................................................................................................... 39 

2.5 Skanning elektronmikroskopi .................................................................................... 41 

2.5.1 Prinsippene bak skanning elektronmikroskopi .................................................. 41 

3 Eksperimentelt .................................................................................................................. 47 

3.1 Syntese ....................................................................................................................... 47 

3.1.1 Liste over reaktanter ........................................................................................... 47 

3.1.2 Syntese av hydridoksider gjennom saltsmelte ................................................... 49 

3.1.3 Syntese av ternære startoksider via sitratmetoden ............................................. 53 

3.2 Strukturkarakterisering .............................................................................................. 54 

3.3 Termisk stabilitet ....................................................................................................... 57 

3.3.1 Termisk gravimetrianalyse ................................................................................. 57 

3.3.2 Termisk gravimetrianalyse med massespektrometer ......................................... 58 

3.4 Morfologi ................................................................................................................... 59 

4 Resultater .......................................................................................................................... 61 

4.1 Bestemmelse av temperaturområde for syntese ........................................................ 61 

4.2 Faseidentifikasjon av syntetiserte La2-xNdxLiHO3-forbindelser ................................ 63 

4.2.1 La2LiHO3 og Nd2LiHO3 ..................................................................................... 67 

4.2.2 La1,5Nd0,5LiHO3, LaNdLiHO3 og La0,5Nd1,5LiHO3 .......................................... 70 

4.3 Enhetscelledimensjoner og kjemisk sammensetning ................................................ 72 

4.3.1 Ternære startoksider; La2-xNdxO3 (x = 0,5; 1,0; 1,5) ....................................... 73 

4.3.2 Hydridoksidet La2-xNdxLiHO3 (x = 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0) ved 600, 650, 700 og 

750 °C 75 



xiii 

4.3.3 Avvik i enhetscelledimensjoner mellom produkter fra binære og ternære 

startoksider ....................................................................................................................... 80 

4.4 Nøytrondiffraksjon av LaNdLiHO3 ........................................................................... 82 

4.5 Termisk stabilitet ....................................................................................................... 84 

4.5.1 Bestemmelse av dekomponeringsforløp ............................................................ 85 

4.5.2 Termisk stabilitet versus x .................................................................................. 90 

4.6 Morfologi ................................................................................................................... 91 

5 Diskusjon .......................................................................................................................... 95 

5.1 Syntese av hydridoksider i saltsmelte og deres termiske stabilitet ............................ 95 

5.2 Enhetscellevariasjoner som funksjon av syntesetemperatur og startreaktanter ......... 97 

5.3 Bevis for innhold av hydrogen i hydridoksidene ....................................................... 98 

6 Konklusjon ..................................................................................................................... 101 

7 Perspektiver .................................................................................................................... 103 

Appendiks A – fase-identifikasjon for La1,5Nd0,5LiHO3, LaNdLiHO3 og La0,5Nd1,5LiHO3 .. 105 

Appendiks B – cif-fil fra nøytrondiffraksjon ......................................................................... 112 

Appendiks C – TGA-DSC-kurver .......................................................................................... 113 

Appendiks D – Syntesemetode for tidligere rapporterte hydridoksider ................................. 120 

Appendiks E – Oversikt over ulike hydridoksid-sammensetninger forsøkt syntetisert i dette 

arbeidet ................................................................................................................................... 125 

Referanser ............................................................................................................................... 127 

 

  



xiv 

 

 

  



1 

 

1 Introduksjon  

Hovedtema for denne masteroppgaven er syntese og studier av struktur, termiske egenskaper 

og morfologi til hydridoksidsystemet La2-xNdxLiHO3 (0 ≤ x ≤ 2). Dette kapittelet innledes med 

en kort bakgrunn for oppgaven. Perovskittstrukturen og perovskittbeslektede forbindelser som 

har Ruddlesden-Popper-type struktur vil bli beskrevet i detalj før tidligere arbeid rapportert på 

hydridoksider introduseres. Tidligere arbeid rapportert på systemet Ln2LiHO3 (Ln = La, Nd) 

blir ilagt spesiell vekt før oppgavens motivasjon presenteres. 

 

1.1 Bakgrunn  

I dag omgir vi oss med svært avansert teknologi; eksempelvis telefoner, nettbrett og 

datamaskiner der de funksjonelle egenskapene til materialene utnyttes. For å møte 

forventningene om kjappere, billigere og mer miljøvennlige komponenter til de enhetene de 

fleste av oss bruker hver dag trengs en forståelse for hvordan en kan lage materialer med bedre 

egenskaper enn de materialene som brukes i dag. Det er derfor viktig å forske på funksjonelle 

materialer for å kunne møte denne etterspørselen og utvikle nye materialer for morgendagens 

teknologi.  

Komplekse oksider innehar en rekke egenskaper som kan knyttes mot blant annet katalyse, 

energi, optikk og magnetisme. Mange av disse komplekse oksidene inntar perovskitt- eller 

Ruddlesden-Popper-type struktur. Dette skyldes strukturenes evne til å kompensere for avvik 

fra den ideelle størrelsen til kat- og anioner samt mulighet for variasjon i ordningen til 

strukturen. 

I Tabell 1.1 er det gitt en oversikt over anvendelsesområder av et utvalg komplekse oksider som 

inntar perovskitt- og Ruddlesden-Popper-type struktur. Komplekse oksider med perovskitt- og 

Ruddlesden-Popper-type struktur er vel utprøvd, men på grunn av stor variasjonsvidde i kat- og 

anioner kan tankevekkende kombinasjoner overraske med nye egenskaper. Det er derfor liten 

tvil om at komplekse oksider vil fortsette å spille en viktig rolle i utviklingen av nye materialer.  
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Tabell 1.1: Oversikt over et utvalg funksjonelle oksider som inntar perovskitt-type struktur med 

indentifiserte egenskaper og bruksområde. Hentet fra [1].  

Egenskap Bruksområde Forbindelse 

Protonkonduktivitet SOFC-elektrolytt, H2-sensor, H2-

produktion/ekstraksjon 

BaCeO3, SrCeO3, BaZrO3 

Ionisk konduktivitet Faststoff elektrolytt (La,Sr)(Ga,Mg)O3- 

Blandet konduktivitet SOFC-elektrode La(Sr,Ca)MnO3-, LaCoO3, 

(La,Sr)(Co,Fe)O3- 

Ferroelektrisitet/ 

piezoelektrisitet 

Pizeoelektriske energiomformere, 

termistor, aktuator 

BaTiO3, Pb(Zr,Ti)O3, 

Pb(Mg,Nb)O3 

Katalyse Katalysator LaFeO3, La(Ce,Co)O3 

Elektrisitet/ 

dielektrisitet 

Flerlags-kondensator, dielektrisk 

resonator, tynnfilm resistor 

BaTiO3, BaZrO3 

Magnetisme Magnetisk minne, 

ferromagnetisme 

GdFeO3, LaMnO3 

Optikk Elektrooptisk modulator, laser (Pb,La)(Zr,Ti)O3, YAlO3, 

KNbO3 

Superledning Superleder Ba(Pb,Bi)O3, (Ba,K)BiO3, 

YBa2Cu3O7 
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Tradisjonelt har perovskitter med kun en type anion, vanligvis oksygen, fått mest 

oppmerksomhet. Nylig har forbindelser med to typer anion fått oppmerksomhet. Denne typen 

komplekse oksidforbindelser har vakt interesse da de fremviser nye egenskaper relativt til de 

mer studerte oksidene. Økt fokus på fluoroksider ABO2F og nitridoksider ABO2N, har vist en 

rekke interessante egenskaper, og de virker lovende som alternative materialer for å dekke en 

rekke formål som i pigmenter i maling [2], fotokatalyse for splitting av vann [3], dielektriske 

egenskaper [4] og som katodemateriale i batterier [5]. 

En lite utforsket gruppe komplekse oksider med to typer anioner er hydridoksider. 

Hydridoksider har både oksid og hydrid som anioner. Hydrogen har det uvanlige 

oksidasjonstallet -1 og vil være en interessant komponent i et flertypeanion oksidbasert system 

siden hydridbindinger kan variere mellom ionisk og kovalent [6]. Dette kan gi oppgav til nye 

og spennende egenskaper og bruksområder.  

 

1.1.1 Strukturen til perovskitt, Ruddlesden-Popper-faser og spinell 

Perovskitt var opprinnelig navnet på mineralet CaTiO3 som ble oppdaget i Uralfjellene i 1839. 

Perovskitter brukes i dag om en bred materialklasse med strukturer basert på CaTiO3, med 

generell kjemisk formel ABX3 [7]. I ABX3 er A og B er kationer, mens X er et anion som oftest 

O2-, F- eller andre halogenider. Oksidasjonstallet til A og B kan variere og avhenger av 

oksidasjonstallet til X.  

Ioneradiusen til kation A er større enn B-kationet, og har tilnærmet samme størrelse som X. 

Ideelle perovskitter inntar den kubiske romgruppen Pm-3m, i Figur 1.1 er enhetscellen til en 

slik krystallstruktur vist. A-kationet er omgitt av tolv anioner som danner et kubo-oktaeder, og 

B-kationet er omgitt av seks anioner i BX6-oktaedr. I kubisk tetteste kulepakning av ABX3-

strukturen, Figur 1.1, og for heksagonal pakking, er både X-anioner og A-kationer i pakkesfærer. 

Det mindre B-kationet fyller ¼-del av oktaederhullene [8].  

I den ideelle perovskittstrukturen er ikke oktaedrene tiltet eller deformerte, men avhengig av 

størrelsen på atomene vil oktaedrene tiltes/deformeres for å redusere volumet til enhetscellen. 

Goldschmidts toleransefaktor t, likning (1), gir deg avviket fra ideelt størrelsesforhold mellom 

kation og anion og er en indikasjon på hvor tiltet/deformert en kan forvente at oktaedrene skal 

være. For den ideelle perovskittstrukturen må t være lik én [9].  
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 𝑡 =  
𝑅𝑋 + 𝑅𝐴

√2(𝑅𝑋 + 𝑅𝐵)
 (1) 

 

hvor RA, RB og Rx er ioneradien til henholdsvis A-kationet, B-kationet og X-anionet. 

 

 

 

Figur 1.1: Illustrasjon av perovskittstrukturen, ABX3. Her av BaTiO3 hvor barium (grønn) er 

A-kation, titan (turkis) er B-kation og oksygen (rød) er X. Titan (turkis) danner hjørnene i en 

kube med barium i midtposisjon. Oksygen danner oktaedre rundt titan og 12 oksygen danner et 

kubo-oktaeder rundt barium. Illustrert i Diamond [10], med data hentet fra [11].  

 

Ruddlesden-Popper (RP)-strukturen er en sjiktstruktur avledet fra perovskittstrukturen. Dens 

generelle formel er gitt ved An+1BnX3n+1. Strukturen består av repeterende lag bestående av 

perovskitt-ABX3-struktur og salt-AX-struktur. Den generelle formelen kan derfor også skrives 

AX + nABX3 hvor n korresponderer med antall perovskittenheter per lag. Når n = ∞ blir 

An+1BnX3n+1 lik perovskittformelen ABX3, Figur 1.2 [12]. 
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Redusert symmetri på grunn av den lagdelte strukturen gir typisk at Ruddlesden-Popper-

romgruppen inntar K2NiF-strukturtypen I4/mmm. K2NiF-strukturen har visst seg å være stabil 

for Goldschmidts toleransefaktor for 0,87 ≤ t ≤ 0,99 [12].  

Avledet fra perovskittstrukturen er også spinellstrukturene. Den generelle formelen til spinellen 

er AB2X4 der A- og B-kation henholdsvis er tetraedrisk og oktaedrisk koordinert. I en invers 

spinell derimot har A-kationet oktaedrisk mens  B-kationene har ulik koordinasjon; ett 

oktaedrisk og ett tetraedrisk [13].  

 

 

Figur 1.2: Ruddlesden-Popper-strukturen har generell formel An+1BnX3n+1, og er her illustrert 

med økende antall n-blokker i strukturen. Flere av forbindelsene (n > 3) er kun skjematiske 

illustrasjoner av faser som ikke er rapportert i bulkform. Bearbeidet fra [14].  
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1.2 Tidligere arbeid 

Det er rapportert inn et lavt antall hydridoksider etter at Brice og Moreau beskrev det første 

hydridoksidet, LaHO, i 1982 [15]. En årsak til det lave antallet publiserte hydridoksider er 

utfordringen ved at hydridanionet i seg selv er et sterkt reduksjonsmiddel. Grunnet dette vil 

syntese måtte gjøres ved sterkt reduserende betingelser og defektfrie hydridoksider er derfor 

vanskelig å fremstille da det lett kan dannes metaller [16].  

Herunder vil et utvalg rapporterte hydridoksider bli introdusert. Hydridoksidene beskrevet i 

dette kapittelet er samlet i Tabell 1.2 med syntesemetode benyttet til fremstilling, strukturen til 

forbindelsen og eventuelle egenskaper. Arbeid som omhandler hydridoksidforbindelsene 

La2LiHO3 og Nd2LiHO3 vil bli presentert til slutt. Syntesemetodebeskrivelser av hydridoksider, 

utenom Ln2LiHO3-systemet (Ln = La, Nd), vil bli beskrevet i appendiks E.  

 

Tabell 1.2: Oversikt over et utvalg hydridoksider med hvilken syntesemetode som er benyttet, 

hvilken struktur hydridoksidene har og eventuelle rapporterte egenskaper.  

Forbindelse Syntese Struktur Egenskaper Referanse 

LaHO, PrHO, CeHO Keram-

metode 

P4/nmm, avledet 

fluorittstruktur 

LaHO, PrHO: 

Elektrolytt med 

lav lednings-

evne 

[17, 18] 

La2LiHO3 Saltsmelte, 

høytrykk 

Immm, 

ortorombisk, n = 1 

Ruddlesden-Popper 

I4/mmm, 

tetragonal, n = 1 

Ruddlesden-Popper 

Hydridledende 

elektrolytt, 

dekomponerer 

ved ~450 °C i 

O2, hydrid-

migrasjon 

gjennom 

perovskittlaget 

[19-22] 

Ln2LiHO3 (Ln = Ce, Pr, 

Nd) 

Saltsmelte Immm, 

ortorombisk, n = 1 

Ruddlesden-Popper 

 [19] 

Ba3AlO4H Via BaH2 Pnma, ortorombisk, 

invers spinell 

 [23] 

Ba21Ge2O5H24 Keram-

metode 

P3121, trigonal Diamagnetisk 

og superleder 

(eller isolator) 

[24] 
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LnSrCoO3-xHx (Ln = 

La, Nd, Pr) 

Via CaH2 Immm, 

ortorombisk, n = 1 

Ruddlesden-Popper  

Antiferro-

magnetisk. 

LaSrCoO3H0,7: 

dekomponerer 

ved ~200 °C i O2 

[6, 25-27] 

Sr2Co2O4,33H0,84 Via CaH20 Immm, 

ortorombisk, n = 2 

Ruddlesden-Popper 

 [28] 

NdHO Via CaH2 P4/nmm, avledet 

fluorittstruktur 

 [29] 

BaTiO3-xHx Via CaH2 

  

Pm-3m, perovskitt Elektrisk 

ledende. 

Dekomponerer 

ved 450 °C i O2 

[30] 

(Ca,Sr,Ba)TiO3-xHx Via CaH2 Pm-3m, Pbnm og 

I4/mcm 

 

Dekomponerer 

ved 380-460 °C 

i O2 

[31] 

SrCrO2H Høytrykk Pm-3m, perovskitt Isolator  [32] 

Sr2VO4-xHx Høytrykk Immm, 

ortorombisk, n = 1 

Ruddlesden-Popper 

Antiferro-

magnetisk 

[33] 

SrVO2H, Sr2VO3H og 

Sr3V2O5H2 

Via CaH2 SrVO2H: P4/mmm, 

tetragonal. 

Sr2VO3H og 

Sr3V2O5H2: Immm, 

ortorombisk, 

Ruddelsden-Popper 

Antiferro-

magnetisk 

[34] 

LaSrMnO3,33H0,7  Høytrykk I4/mmm, 

tetragonal, n = 1 

Ruddlesden-

Popper, med 

hydridanionene 

ordnet på 

ekvatoriale plasser 

 [35] 

EuTiO3-xHx Via  Pm-3m, perovskitt Ferromagnetisk. 

Dekomponerer 

ved 300 °C i O2  

[36] 

La2-x-ySrx+yLiH1-x+yO3-

y  

Høytrykk Immm, 

ortorombisk, n = 1 

Ruddlesden-Popper 

I4/mmm, tetragonal 

Ioneleder [20, 37] 
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1.2.1 Tidligere arbeid på hydridoksider 

1.2.1.1 LnHO (Ln = La, Pr, Ce, Nd) 

LaHO, PrHO, CeHO og NdHO er isostrukturelle med reduksjon i enhetscellen som følger 

lantanoidesammentrekningen. Forbindelsene inntar den tetragonale romgruppen P4/nmm, en 

avledet fluorittstruktur, hvor hydrid- og oksid-anionene er ordnet i kubeender rundt Ln3+-

kationene [17, 18, 29].  

LaHO og PrHO er stabil under argon og er en elektrolytt med lav ledningsevne; 

Aktiveringsenergien til H--ionet er ΔE = 1,07 ± 0,05 eV [17]. CeHO og PrHO er svært 

hygroskopisk. CeHO er pyrofort og selvantenner spontant i kontakt med luft og danner Ce4+O2. 

[17].  

1.2.1.2 Ln2LiHO3 (Ln = La, Ce, Pr, Nd) 

Ln2LiHO3 (Ln = La, Ce, Pr, Nd)-fasene inntar samme ortorombiske n = 1 Ruddlesden-Popper-

struktur, Figur 1.2, med en reduksjon i enhetscellen som følge av lantanoidesammentrekningen 

[19]. Forbindelsene La2LiHO3 og Nd2LiHO3 er beskrevet i kapittel 1.2.1. 

Hydridinnholdet i Ce2LiHO3 ble bekreftet både ved gassvolumetri og ved brenne av Ce2LiHO3 

i V2O5-digel for deretter å bestemme vanninnholdet med Karl-Fischer-titrering. 

Hydrogeninnholdet i Ce2LiHO3 var 86-96 prosent av forventet teoretisk verdi [19].  

1.2.1.3 Ba3AlO4H 

Pulver- og enkrystallrøntgen- og nøytron-diffraksjon, av deuterert prøve, karakteriserer 

Ba3AlO4H til å innta invers spinell-strukturen (romgruppe Pnma) med hydridet i oktaederhull 

[23]. 

1.2.1.4 Ba21Ge2O5H24   

Ba21Ge2O5H24 inntar romgruppen P3121. Nøytrondiffraksjon av deuterert prøve viser at i 

strukturen opptar deuteriumatomene tertraederhull, plan-pyramidale og oktaederhull, mens 

oksidanionene opptok nærmest regelmessige oktaederhull. Ba21Ge2O5H24 er diamagnetisk og 

en superleder (eller en isolator) [24]. 
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1.2.1.5 LnSrCoO3H0,7 (Ln = La, Nd, Pr) 

LaSrCoO3H0,7, PrSrCoO3,160H0,680, NdSrCoO3,084H0,796 og NdSrCoO3,210H0,580 krystalliserer i 

samme RP1-struktur, Figur 1.2, hvor hydrid er substituert inn på ekvatorial oksidanionplass 

[26, 27]. 

Den strukturelle endringen under dannelsen av LaSrCoO3H0,7 og NdSrCoO4-xHx er studert i in 

situ XRD. Det korresponderende oksidet ble sammen med CaH2 studert under oppvarming. 

Mellom 200-300 °C dannes CaO og et intermediat. Intermediatet er strukturelt likt tetragonale 

LaSrCoO3,5-δ/NdSrCoO3,5-δ og er nødvendig for å danne den ortorombiske hydridoksidfasen. 

Substitusjon av oksidanion med hydridanion starter ved 400 °C og hydridoksidet dannes [6, 

27].  

Den termiske stabiliteten til LaSrCoO3H0,7 er studert med TGA i kombinasjon med MS i 

temperaturintervallet 20-840 °C i en oksygenholdig atmosfære. LaSrCoO3H0,7 dekomponerer 

ved 200 °C, samtidig som H2O ble registrert på massespektrometeret [6].   

DFT-beregninger viser at den elektroniske strukturen til LaSrCoO3H0,7 er lik den elektroniske 

strukturen til LaSrCoO4. Dette indikerer at hydridanionet påvirker den elektroniske strukturen 

på samme måte som oksidanionet den erstatter [6]. 

Mobiliteten til hydridanionet i gitteret i LaSrCoO3H0,7 er studert gjennom kvasielastisk 

nøytronspredning (QENS). Ved over 675 K er den molare hydridion-konduktiviteten observert 

i størrelsesorden 4 S/cm [6].  

LaSrCoO3H0,7, PrSrCoO3,160H0,680, NdSrCoO3,084H0,796 og NdSrCoO3,210H0,580 har alle en 

antiferromagnetisk ordning med en Néel-temperatur på henholdsvis 380, 445, 410 og 375 K [6, 

27].  

1.2.1.6 Sr2Co2O4,33H0,84  

Røntgen- og nøytrondiffraksjon med Rietveld-tilpasning viser at Sr2Co2O4,33H0,84 inntar en n = 

2 Ruddlesden-Popper-struktur, Immm. Hydridionene ligger uordnet i CoO1,16H0,46-lag, i Co-

koordinerte polyedre med CoO3,33H0,84 som gjennomsnittskomposisjon [28]. 1H MAS NMR-

spekter ble produsert og bekrefter hydridioner i Sr2Co2O4,33H0,84-fasen [28].  

Nøytrondiffraksjon ved 5 K visste ingen langtrekkende magnetisk ordning [28].  
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1.2.1.7 ATiO3-xH3 (A = Ca, Sr, Ba, Eu) 

(Ca,Sr,Ba,Eu)TiO3-xHx-sammensetningene inntar ulik krystallografisk struktur.  

BaTiO3-xHx inntar perovskittstruktur, romgruppe Pm-3m, hvor oksygenanionene og 

hydridanionene er uordnet [30]. Hydridkonsentrasjon i ble angitt til å være 20 % som tilsier 

sammensetningen BaTiO2,38H0,62. EuTiO2,7H0,3 er karakterisert med røntgen- og 

synkrotronrøntgendiffraksjon og inntar en ideell kubisk perovskittstruktur (romgruppe  

Pm-3m) hvor O/H-anionene er uordnet. (Ca,Sr,Ba)TiO3-xHx (x = 0,1-0,3) er karakterisert med 

synkrotronrøntgen- og nøytrondiffraksjon. CaTiO2,93H0,07, Ca0,8Sr0,2TiO2,78H0,22 og 

Ca0,6Sr0,4TiO2,89H0,11 inntar romgruppe Pbnm. Ca0,4Sr0,6TiO2,89H0,11 og Ca0,2Sr0,8TiO2,80H0,20 

inntar romgruppe I4/mcm. SrTiO2,88H0,12, Sr0,6Ti0,4O2,88H0,12 og Sr0,2Ti0,8O2,88H0,12 inntar 

romgruppe Pm-3m. [31] 

Termisk stabilitet er undersøkt med TGA i en oksygenholdig atmosfære for sammensetninger 

av (Ca,Sr,Ba,Eu)TiO3-xHx, utenom BaTiO3-xHx. (Ca,Sr,Ba,Eu)TiO3-xHx dekomponerer og 

oksideres tilbake til reaktantoksidet ved 300-460 °C avhengig av kjemisk sammensetning [31, 

36]. BaTiO3-xHx er studert med TGA i kombinasjon med MS. MS registrerer H2 ved 450 °C 

samtidig som BaTiO3-xHx reduseres til BaTiO3-δ [30]. 

BaTiO3-xHx er en elektrisk leder og EuTiO2,7H0,3 er ferromagnetisk [30, 36]. 

1.2.1.8 SrCrO2H 

Pulverrøntgen- og syklotronrøntgen-diffraksjon viser at SrCrO2H-strukturen er en ideell kubisk 

perovskitt, romgruppe Pm-3m. I strukturen er oksygen- og hydrogenanionene i uordn [32]. 

SrCrO2H har en Néel-temperatur rundt 380 K og er ikke-ledende [32]. 

1.2.1.9 Hydridoksider med Sr og V 

Sr2VO4-xHx-forbindelsene omtalt her har RP- eller perovskitt-struktur [33, 34]. Sr2VO4-xHx har 

Ruddlesden-Popper-struktur karakterisert med pulvernøytron- og syklotron-røntgen-

diffraksjon. For x < 0,8 er fasen tetragonal. Strukturen gjennomgår så en faseomvandling ved 

økende x-verdi og for x > 0,8 er fasen ortorombisk med romgruppe Immm [33]. Hydridoksidene 

SrVO2H, Sr2VO3H og Sr3V2O5H2 er karakterisert med røntgen- og nøytron-diffraksjon. For 

SrVO2H skjer det et direkte 1:1 bytte av oksid mot hydrid som omgjør utgangsstoffet SrVO3 til 

SrVO2H, med en medfølgende reduksjon av vanadium fra 4+ til 3+. Dette resulterer i en fullt 

ut ordnet støkiometrisk anionfase. I Figur 1.3 sees faseomvandlingen under syntese fra kubisk 
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perovskitt til tetragonal struktur (romgruppe P4/mmm) når SrVO3 omvandles til SrVO2H. I 

SrVO2H-strukturen ligger V3+-kationet i kvadratiske plan med oksidioner i hjørnene, Figur 1.3. 

Disse V3+O4-kvadratene deler hjørner som danner uendelige VO2-lag i to dimensjoner [33, 34]. 

Sr2VO3H og Sr3V2O5H2 inntar ortorombisk Ruddlesden-Popper-struktur med romgruppe 

Immm, med henholdsvis n = 1 og n = 2. Sr2VO3H- og Sr3V2O5H2-strukturen har henholdsvis 

kjeder og dobbelt-kjeder med hjørnedelende VO4-kvadrater [34].  

SrVO2H, Sr2VO3H og Sr3V2O5H2 har en antiferromagnetisk ordning, med en Néel-temperatur 

på henholdsvis over 300, 170 og 240 K [34]. 

 

 

Figur 1.3: Endringen i krystallstrukturen når SrVO3 omgjøres til SrVO2H. Den kubiske 

perovskitten SrVO3 gjennomgår en topokjemisk endring til det tetragonale hydridoksidet 

SrVO2H via CaH2. Atomene er strontium (grått), vanadium (blått), oksygen (rødt) og hydrogen 

(fiolett). Hentet fra [34].  

 

1.2.1.10 La2-x-ySrx+yLiH1-x+yO3-y (0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 2, 0 ≤ x + y ≤ 2) 

Strukturen til La2-ySryLiH1+yO3-y (y = 0, 1, 2) er gitt fra røntgen- og nøytrondiffraksjon [20, 37]. 

La2LiHO3 er beskrevet i kapittel 1.2.1.  

For økende y i La2-ySryLiH1+yO3-y forflyttes refleksene i diffraktogrammet mot lavere 2θ-vinkel 

Figur 1.4, og det er en faseomvandling fra Immm (y < 1) til I4/mmm (y ≥ 1). LaSrLiH2O2 er 

bygget opp av tetragonale (LiH2)
-- og (LaSrO2)

+-lag stablet etter hverandre langs c-aksen. 
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Ytterligere økning av hydridinnholdet opp til Sr2LiH3O fører til dannelse av (Sr2HO)+-lag, 

Figur 1.4 [20].  

I La2-xSrxLiH1-xO3 og La1-xSr1+xLiH2-xO2 er det vakanser i anion-undergitteret.  

La2-ySryLiH1+yO3-y (0 ≤ y ≤ 2)-strukturen observeres som fri for vakanser [20]. 

 

 

Figur 1.4: Venstre: Diffraktogram som viser faseomvandling fra Immm (y < 1) til I4/mmm (y ≥ 

1) ved økende i La2-ySryLiH1+yO3-y. Høyere: Krystallstrukturen for LaSrLiH2O2 og Sr2LiH3O. 

Atomene er lantan (grønn med mørkt skinn), strontium (grønn med lyst skinn), litium (blå), 

hydrogen (lys fiolett) og oksygen (rød). Bearbeidet fra [20].  

 

1.2.2 Tidligere arbeid på systemet Ln2LiHO3 (Ln = La, Nd) 

La2LiHO3 og Nd2LiHO3 er isostrukturelle og inntar ortorombisk n = 1 Ruddlesden-Popper-

struktur med romgruppe Immm karakterisert med XRD og ND [19, 20, 22]. Enhetscellen til 

Nd2LiHO3 er redusert som følge av lantanoidesammentrekningen. Figur 1.5 illustrerer 

La2LiHO3-strukturen som er ekvivalent med Nd2LiHO3-strukturen.  

I Figur 1.5 sees RP1-struturen med et oktaederlag midt mellom to halve NaCl-lag av LaO, Figur 

1.5. Hydridanionet går ordnet inn på ¼ av anionplassene. Rundt lantan er det nikoordinerte 
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polyedre av  okygen som gir kanaler med litium (+1) og hydrogen (-1), Figur 1.5. Strukturell 

data rapportert fra PND-tilpasninger for deuteret prøve, La2LiD0,745H0,255O3 [22], er gitt i Tabell 

1.3. Strukturell data for Nd2LiHO3 [19] er gitt i Tabell 1.4. 

 

 

Figur 1.5: Krystallstrukturen til ortorombisk (Immm) og tetragonal (I4/mmm) La2LiHO3. 

Venstre: Ortorombisk krystallstruktur med oktaedre rundt litium. Midten: Ortorombisk 

krystallstruktur med okygenpolyedre rundt lantan. Høyre: Tetragonal krystallstruktur med 

oktaedre rundt litium. Atomene er lantan (fiolett), litium (grå), hydrogen (grønn) og oksygen 

(rød). Merk at det er delt okkupasjon mellom hydrogen- og oksygenatomer på ekvatorial 

posisjon (gul). Illustrert i Diamond [10], med data hentet fra [19, 20].  

 

Det er også rapportert om tetragonal La2LiHO3 [19, 20] karakterisert med XRD. Tetragonal 

La2LiHO3 inntar romgruppen I4/mmm og har anionvakanser (V(H,O)) med kjemisk formel 

La2Li(H0,53O1,21V(H,0)0,26))O2. På LiX6-oktaederet (x = H, O) er det H-
 og O

2- som gir delt 

okkupasjon av hydrogen- og oksygenatomer på de ekvatoriale posisjonene, Figur 1.5. 

Vakansene, V(H,O), er i uorden på de aksiale plassene [20].  
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Tabell 1.3: Krystallografisk data fra av La2LiD0,745H0,255O3 i romgruppe Immm [a = 

3,571521(41) Å, b = 3,763532(44) og c = 12,97854(15) Å]. Hentet fra [22].  

Atom Wyckoff x y z Okkupasjon Uiso 1 

La 4i 0 0 0,363344(21) 1 0,00903(7) 

Li 2a 0 0 0 1 0,01553(34) 

D 2b 0,5 0 0 0,745(1) 0,02343(28) 

H 2b 0,5 0 0 0,255(1) 0,02343(28) 

O1 4i 0 0 0,176738(31) 1 0,01216(9) 

O2 2d 0,5 0 0,5 1 0,01216(9) 

 

Tabell 1.4: Krystallografisk data fra av Nd2LiHO3 i romgruppe Immm [a = 3.4829(1) Å, b = 

3.6874(2) og c = 12.632(1)  Å]. Hentet fra [19].  

Atom Wyckoff x y z Okkupasjon B 

Nd 4i 0 0 0,36366(1) 1 0,371(1) 

Li 2a 0 0 0 1 0,9(2) 

H 2b 0,5 0 0 1 0,8(16) 

O1 4i 0 0 0,1770(1) 1 0,62(3) 

O2 2d 0,5 0 0,5 1 0,50(1) 

 

                                                 

1 Korresponderer til varmeforskyvingsparameteren  
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Ortorombisk og tetragonal La2LiHO3 er syntetisert i en LiCl-saltsmeltesyntese [19, 22]. 

Reaksjonen for saltsmelten er gitt i likning (2). 

 

 
Ln2O3(solv) + LiH (solv)

LiCl
→   Ln2LiHO3(s) (2) 

 

hvor Ln er en lantanoide.  

Reaktantene La2O3 og LiCl ble tørket før plassert i hanskeboks. La2O3 og LiH ble veid ut og 

malt sammen med LiCl. Blandingen ble overført til en ståldigel, og deretter plassert i en 

stålampulle som igjen ble plassert i en kvartsampulle før den ble varmebehandlet. For å vaske 

vekk LiCl og overflødig LiH ble produktet vasket med en blanding av 1:1 vann og metanol 

flere ganger, før den deretter ble tørket i vakuum [19]. Renfast La2LiHO3 oppnås i saltsmelte 

med reaktantene La2O3 og LiH utveid i et 1:4 molforhold med LiCl i 60 vektprosent av 

totalvekten til reaktantene og varmebehandlet på 750 °C i 48 timer [19, 22]. Øvrige 

temperaturer og innveiningsforhold gir forurensningsfaser av La(OH)3 og La2O3.  

La2LiHO3 med tetragonal og ortorombisk struktur gjennom høytrykksyntese [20, 37]. 

Ortorombisk La2LiHO3 ble syntetisert ved å bruke LiH:La2O3 i et 2:1 molforhold ved 650 °C 

og 20 000 bar i 30 minutter [20, 37]. Tetragonal La2LiHO3 ble syntetisert ved å bruke 

LiH:La2O3 i 1:1 molforhold ved 750 °C under 10 000 bar i 30 minutter [37].  

Syntese av La2LiHO3 ble syntetisert i kvartsglass med La2O2 og LiH, som ble varmebehandlet 

på 700 °C i 48 timer. Produktet inneholdt også en forurensingsfase av La(OH)3 [19].  

Nd2LiHO3 er rapportert syntetisert i en LiCL-saltsmelte som løser Nd2O3 og LiH, likning (2), 

[19]. Syntesetemperatur på 750 og 800 °C ble forsøkt, men ingen synteser gav faserent produkt. 

Best resultat med ble oppnådd ved bruk av syntesebetingelsene 750 °C i 48 timer. 

Forurensingene var som fasene Nd2O2 og Li3Nd3O6 [19].  

Syntese av Nd2LiHO3 i kvartsglass med Nd2O2 og LiH, som ble varmebehandlet på 700 °C i 

48 timer. Produktet inneholdt også en forurensingsfase av Nd2O3 [19].  
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Kjemiskbinding og hydridmobilitet ortorombisk La2LiHO3 er funnet ved DTF-beregninger. 

Analyser av ladningstettheten viser at bindingene i La2LiHO3 er svært anisotrope. I 

perovskittlaget er bindingene ioniske, mens i NaCl-laget er bindingene kovalente. 

Beregningene indikerer at dette påvirker hydridmigrasjonen gjennom strukturen, da NaCl-

lagets kovalente bindinger bremser hydridmigrasjonen. Perovskittlaget blir derfor den 

foretrukne migrasjonsveien med en diffusjonsspenning på 0,67 eV [21]. 

Den termiske stabiliteten til ortorombisk La2LiHO3 er studert i en oksygenholdig atmosfære 

med kombinert TGA-DSC-MS og XRD og in situ SR-XRD. La2LiHO3 dekomponerer i en 

oksygenholdig atmosfære ved rundt 450 °C, samtidig som samtidig som MS registeret avgitt 

H2O. La2LiHO3 dekomponerer til La2LiO3,5 [22]. QENS viser at det er stor mobilitet i 

hydridanionene fra 400 °C som og det antas å være den utløsende faktoren til oksidasjonen 

[22].  

Den termisk stabiliteten til deuterert prøve av ortorombisk La2LiHO3 er studert i vakuum [19]. 

Prøver av La2LiHO3 ble varmet opp i 100 °C steg i en time i høyvakuum, samtidig som gasser 

avgitt ble registert av MS. Fra 400 °C ses en signifikant økning i avgitt D2
+ registret. Avgitt D2

+ 

øker når temperaturen endres til 500 °C og forblir ved samme nivå ved 600 °C. Restfasen ble 

karakterisert med XRD til å inneholde fasene tetragonal La2LiDO3 og La2O3 [19].  

Ortorombisk La2LiHO3 har vist hydridledende egenskaper [20]. Dette ble dokumentert ved å 

benytte forbindelsen som elektrolytt i et batteri. Batteriet, Figur 1.6, var et fullstendig fast-stoff 

batteri med La2LiHO3 som elektrolytt, TiH2 som katode og Ti som anode. Batteriet viste en 

utladningskurve med konstant utladningsstrøm på 0,5 µm på 300 °C. Resultatene indikerer at 

hydridioner frigis fra TiH2-katoden og diffunderer til Ti-anoden igjennom La2LiHO3-

elektrolytten. 
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Figur 1.6: Illustrasjon av fast-stoff-batteriet med Ti/La2LiHO3/TiH2-struktur og dens foreslåtte 

elektrokjemiske reaksjon. Bearbeidet fra [10]. 

 

1.3 Motivasjon 

I forskningsgruppen NAFUMA ved Kjemisk institutt, UiO er det en lang tradisjon i å fremstille 

og undersøke nye forbindelser, samt kombinere fundamental studier med anvendt forskning. Et 

slikt eksempel er hydridoksid, som er en relativt lite utforsket ny materialklasse. Siden 

forbindelsene er vanskelig å lage, er kun et fåtall hydridoksid rapportert, og deres kjemiske og 

fysikalske egenskaper er lite kartlagt. I forhold til egenskapsstudier er det interessant å 

undersøke hvorvidt slike forbindelser kan fremvise nye og spennende magnetiske- og elektriske 

eller ioniske transportegenskaper.   

I FOXHOUND-prosjektet, finansiert av det Matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved UiO, 

er det tilsatt seks PhD-kandidater som jobber med ulike tema rundt komplekse oksider. Tre av 

disse kandidatene jobber nettopp med å fremstille og karakterisere nye hydridoksider. 

Hydridoksidene karakteriseres i forhold til atomarrangement, kjemiske bindingsforhold, 

mobilitet av hydridanionene samt deres termiske stabilitet. En god forståelse av forbindelsenes 

termiske stabilitet er viktig med hensyn til eventuelle anvendelser.  

Denne masteroppgaven er motivert av FOXHOUND-prosjektet, og hovedtema for arbeidet 

syntese og karakterisering av hydridoksidene La2xNdxLiHO3 (0 ≤ x ≤ 1).  
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I første del av prosjektet etableres metodikk for fremstilling av utvalgte La2xNdxLiHO3 

sammensetninger ved bruk av en LiCl-saltsmelte under inerte betingelser. Målet er å syntetisere 

faserene forbindelser der man kan kontrollere substitusjonsgraden av den sjeldne 

jordartskomponenten (La versus Nd). En viktig parameter i denne delen av arbeidet er å 

undersøke om det har betydning for sluttproduktet hvorvidt reaktant oksidkomponenten(e) 

foreligger som binære eller ternære oksider; det vil si som La2O3 og Nd2O3 eller som 

La2xNdxO3. 

I den andre delen av arbeidet er fokus satt på å undersøke hvorvidt det er full blandbarhet 

mellom La og Nd i La2xNdxLiHO3, og eventuelt hvilke forurensningsfaser som fremkommer 

under syntesen. Videre er det ønskelig å dokumentere at forbindelsene inneholder hydrogen, 

kartlegge deres termiske stabilitet i luft som funksjon av substitusjonsgrad (x), og undersøke 

partikkelstørrelse og morfologi som funksjon av substitusjonsgrad og syntesebetingelser 

(startoksid). 

Metodene som vil bli brukt er autoklaver og hanskeboks for inert syntesearbeid, og pulver 

røntgendiffraksjon i kombinasjon med Rietveld-tilpasning for faseidentifikasjon, kvantitativ 

bestemmelse av mengdeforhold mellom faser i flerfaseprøver samt strukturbestemmelse. 

Termogravimetri og massespektrometri vil benyttes for å studere termisk stabilitet samt 

dokumentere tilstedeværelse av hydrogen i forbindelsene. Pulver nøytrondiffraksjon benyttes 

for strukturbestemmelse og dokumentasjon av tilstedeværelse av hydrogen i krystallstrukturen. 

Skanning elektronmikroskopi vil brukes for å kartlegge partikkelstørrelse og morfologi. 

 

 

 

  



19 

 

2 Teori 

Dette kapittelet beskriver teorien bak eksperimentelle metoder benyttet i masterarbeidet, 

inkludert relevant teori. Først vil metode for fremstilling av hydridoksider beskrives, deretter 

hvordan røntgen- og nøytrondiffraksjon kan benyttes til strukturkarakterisering, samt bruk av 

massespektrometri og termogravimetrisk analyse for å bestemme termisk stabilitet. Til slutt vil 

en metode for bruk av elektroner til mikroskopi av faste stoffer bli beskrevet.  

2.1 Syntese 

Valg av syntesemetode for fremstilling av materialer er basert på en vurdering av fordeler og 

ulemper som følger med de ulike syntesemetodene. Våt-kjemiske metoder, eller metoder der 

reaktantene bringes i løsning, er ofte den mest foretrukne metoden, siden den gir god 

blandbarhet av reaktanter og ofte tillater at atomene som inngår i produktet også blandes 

homogent på atomært nivå og slik gir korte diffusjonsveier. Motsatt, faststoffmetoden, eller 

kerammetoden, er basert på at reaktantene i fast fase først blandes og presses til pellet før 

varmebehandling. For å oppnå ønsket produkt må reaktantatomene diffundere over lengre 

avstander (ofte i sub-mikrometerområdet). Derfor krever faststoffsyntesesystemer høy 

temperatur og veldig lang reaksjonstid for å komme til en termodynamisk stabil tilstand. Videre 

øker risikoen for at produktet kontamineres med for eksempel digelmaterialet på grunn av den 

høye reaksjonstemperaturen [38, 39].  

2.1.1 Flukssyntese; Saltsmeltemetoden 

Mediet i en flukssyntese tillater smeltefase som løser opp reaktantene i syntesen. Således kan 

reaksjonstemperaturen senkes. Saltsmeltemetoden er en type flukssyntese som bruker smeltet 

uorganisk salt som medium for å danne komplekse oksider fra oksider og karbonater.  

Salt med lavt smeltepunkt tilsettes reaktantene og varmes opp til over saltets smeltepunkt, hvor 

saltet fungerer som løsemiddel. Hvilket salt som benyttes avhenger av produktet som skal 

dannes. Det er ønskelig med lavt smeltepunkt, at det er lett å vaske bort og at det ikke reagerer 

med reaktantene eller produktet [40].  
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Avhengig av hvilket salt eller saltblanding som benyttes kan den operasjonelle temperaturen i 

en saltsmelte variere fra 100 til 1000 °C. Den operasjonelle temperaturen må være høyere enn 

smeltepunktet til saltet/saltblandingen. For saltblandinger kan man redusere den operasjonelle 

temperaturen ved å blande saltet i eutektisk blanding [39]. Smeltepunkt til et utvalg 

salt/saltblandinger er gitt i Tabell 2.1. 

 

Tabell 2.1: Smeltepunktstemperatur for et utvalg salt/saltblandinger. Hentet fra [39, 41].  

Salt/saltblanding Smeltepunkt 

KCl 771 °C 

LiCl 610 °C 

LiCl/KCl (59/41 molprosent)2 352 °C 

NaCl 810 °C 

NaCl/KCl (50/50 molprosent) 658 °C 

 

Under syntese blandes reaktantene som skal danne sluttproduktet sammen med det uorganiske 

saltet. Mengde salt er typisk mellom 80-120 vektprosent av reaktantblandingen. Mengden 

bestemmes slik at det er tilstrekkelig salt til å dekke reaktantoverflaten og til å fylle hulrommene 

til reaktantene [40].  

Under oppvarming smelter saltet/saltblandingen og reaktantene løses i saltsmelten. 

Produktpartikler antas å bli dannet gjennom to ulike typer løsning. Enten løses alle reaktantene 

i det smeltede saltet eller så løses den ene reaktanten og reagerer med den andre, uløste, 

reaktanten. Produktet felles ut som fast fase. 

                                                 
2 Eutektisk blanding 
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Etter varmebehandling må saltet vaskes vekk for å oppnå et rent produkt. Avhengig av 

produktet som ønskes fremstilt kan for eksempel metanol eller en NH4Cl/metanol-blanding 

benyttes til vasking. 

Ved valg av digelmateriale til saltmeltesyntese, må det velges et materiale som ikke reagerer 

kjemisk med saltsmelten og som tåler reaksjonstemperaturen. I tilfeller hvor det er vanskelig å 

finne ett digelmateriale som oppfyller egenskapene, kan en digel-i-digel-løsning være fornuftig.  

 

2.1.2 Ternære oksider via sitratmetoden 

Sol-gel er type syntesemetode hvor faste stoffer, som oksider, dannes fra en sitratsyrebasert 

løsning. Navnet sol-gel kommer fra væskeforløperen som kalles en sol og som blir til en 

væskeaktig nettverksstruktur som kalles en gel.  

Sitratmetoden er en type sol-gel-syntese som ofte blir benyttet til å danne metalloksider. I 

sitratmetoden brukes sitronsyre som komplekseringsmiddel. Sitronsyre er en svak treprotisk 

syre med tre karboksylsyregrupper som kan dissosiere. Fordelen med sitratmetoden er at den 

kan gi binære, ternære og kvarternære oksider med homogen blanding på atomær skala ved 

lavere temperaturer og kortere reaksjonstid enn faststoffsyntese [42].  

Sitratmetoden gjennomgår fem steg: oppløsning av faste stoffer, sol-dannelse, gel-dannelse og 

kalsinering, samt sintring. Disse stegene vil bli beskrevet enkeltvis.  

Som reaktanter benyttes gjerne nitrater eller oksider. Nitrater løses i vann under omrøring til alt 

saltet er løst. Ved bruk av nitrater lages det gjerne en standardløsning i større volum, der eksakt 

formelvekt til nitratsaltet bestemmes gravimetrisk. Ved bruk av innskuddsmetall- og sjeldne 

jordartsoksider anvendes 60 volumprosent salpetersyre i tillegg til vann for å bringe reaktantene 

i løsning.  

Til løsningen med kationene tilsettes deretter sitronsyre som virker som kompleksdanner. 

Sitronsyren blir tilsatt i overskudd, typisk 50 gram per gram forventet ferdig produkt. 

Blandingen varmes opp under omrøring. Avhengig av hvorvidt nitratsalter eller salpetersyre for 

oppløsning av sjeldne jordartsoksider er blitt brukt vil nitrøse gasser dampe av sammen med 

vann og det dannes en viskøs væske. Sitronsyren kan bli fullstendig protolysert og vil foreligge 

som sitrat. Sitratets negativt ladde karboksilatgrupper binder seg til kationene i løsningen som 
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multidentante ligander. Dette fører normalt til en homogen fordeling av de ulike kationtypene. 

Det har nå blitt dannet en sol basert på smeltet sitronsyre og kationer.  

Etter sol-dannelsen varmebehandles prøven gjennom flere trinn. Først tørkes prøven ved  

180 °C der resterende rester av vannet spaltes av og sitratet polymeriseres, og det dannes en 

inntørket masse. Kationene vil være låst i posisjon til polymeren, Figur 2.1, og være tilfeldig 

fordelt gjennom hele prøven.  

 

 

Figur 2.1: Strukturskisse av La-kationer bundet til sitrat. Hentet fra [43]. 

 

Etter tørking knuses den inntørkede massen med pistill før ny varmebehandling, typisk i 

intervallet 400-750 °C. Temperaturen bør være så høy at det gjenværende organiske 

rammeverket brennes av og et amorft pulver dannes. I dette trinnet kan dannelse av 

krystallinske faser initieres, og kalsineringsbetingelsene som brukes bør fortrinnsvis favorisere 

dannelse av ønsket oksidfase og ikke andre konkurrerende faser.   

Etter kalsinering varmebehandles prøven videre, enten som løst pulver eller presset til pellet.  
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2.2 Røntgendiffraksjon 

Røntgenstråler er elektromagnetiske stråler med en bølgelengde på 0,1-5 Å. Denne avstanden 

tilsvarer avstanden mellom såkalte gitterplan i en krystall, og røntgenstråling er derfor ideell 

for karakterisering av faste krystallinske stoffer.  

Røntgendiffraksjon er en metode som gir informasjon om den atomære strukturen til materialer 

og er i dette arbeidet benyttet til faseidentifikasjon gjennom mønstergjenkjennelse, 

strukturbestemmelse og kvantitativ bestemmelse av mengdeforhold mellom kjente 

krystallinske faser i en prøve inneholdende to eller flere faser.  

2.2.1 Prinsippene bak røntgendiffraksjon  

I hjemmelaboratorier, som i RECX ved UiO, produseres røntgenstråler med et røntgenrør der 

elektroner blir akselerert under høy spenning og eksiterer av et anodemateriale, typisk av Cu, 

Co, Mo eller Ag. Når anodematerialet relakseres sendes det ut stråling med en karakteristisk 

bølgelengde avhengig av anodematerialet benyttet og fra hvilket skall elektronet relakseres. Når 

K-skall hull blir fylt med elektroner fra enten L-skallet eller M-skallet, fører det til utstråling av 

henholdsvis karakteristiske Kα- og Kβ-røntgenstråler. Moderne XRD-instrumenter er utstyrt 

med en monokromator, typisk en Ge-krystall [44]. Monokromatoren gjør røntgenstrålen 

monokromatisk, slik at kun en bølgelengde slipper igjennom. I tillegg til den karakteristiske 

strålingen blir det sendt ut hvit bakgrunnsstråling, også ofte kalt bremsstrahlung [45], Figur 2.2.  

 

 

Figur 2.2: Karakteristisk stråling og bremsstrahlung fra en røntgenanode. Bearbeidet fra [45].  
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Innkomne røntgenstråler vekselvirker med elektroner og resulterer i at røntgenstråler spres. De 

spredte røntgenstrålene gir konstruktiv interferens når Braggs lov, likning (3), er oppfylt. Det 

er kun de bølgene som er i fase som gir konstruktiv interferens, og som vil observeres på et 

røntgendiffraktogram som Bragg-reflekser. Avhengig av den innkommende strålens vinkel, θ, 

til gitterplanet og avstanden mellom disse, d, vil spredte bølger kunne være i fase og få 

konstruktiv interferens, eller være ute av fase og få destruktiv interferens, Figur 2.3. I én 

dimensjon kan situasjonen hvor bølgene er i fase beskrives via Braggs lov: 

 

 𝜆𝑛 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙 sin 𝜃 (3) 

 

hvor λ er bølgelengden til røntgenstrålen, h, k, l er Miller-indeksene og n er et heltall. Dette 

betyr at avstanden FGH i Figur 2.3 må oppfylle FGH/λ = et heltall for at det skal observeres en 

Bragg-refleks i røntgendiffraktogrammet [46].  

Atomer kan også absorbere røntgenstråler. Om energien til den innkomne røntgenstrålen er 

høyere enn en av atomets absorpsjonskanter kan røntgenstrålen absorberes. Røntgenstrålen vil 

da eksitere et kjerneelektron i stedet for å spres [44].  

Figur 2.4 viser hvordan spredning av røntgenstråler som oppfyller likning (3) i tre dimensjoner 

fremstår som kjegler og som såkalte Debye-Scherrer-ringer i to dimensjoner. De spredte 

strålene observeres med en detektor og gir opphav til et røntgendiffraktogram. I et 

røntgendiffraktogram gir refleksposisjonene informasjon om enhetscellens størrelse og 

symmetri, og refleksintensiteten gir informasjon om atomtype, atomposisjon, okkupasjon og 

temperaturfaktor. Dette gir er årsaken til at forskjellige forbindelser har unike diffraktogram 

[46]. I motsetning til simulerte diffraktogram vil det i reelle diffraktogram vil det være en 

forbredning av refleksene som følge av instrumentelle parametere, krystalittstørrelsen, 

spenninger og stablefeil [44]. Fra bakgrunnssignalet i røntgendiffraktogrammet kan det også 

tas ut informasjon om diffuse spredning fra lokal struktur, amorfe fraksjoner, gitterdynamikk 

og Compton-spredning. Bakgrunn kan også komme fra prøveholderen og omgivelsene [46].  
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Figur 2.3: Illustrasjon av to røntgenstråler, A og B, som oppfyller Braggs lov og dermed gir 

konstruktiv interferens. Bearbeidet fra [47].  

 

Symmetrien til enhetscellen bestemmer hvilke reflekser som er tillatt for enhetscellen ved 

såkalte utslukningsregler, som gir føringer for ved hvilke hkl-indekser det vil være mulig å 

observere Bragg-reflekser. Utslukningsreglene redegjør for Bravais-gitteret og andre symmetri- 

og translasjonsoperasjoner til de ulike romgruppene. Bragg-refleksenes intensitet som 

observeres i et eksperimentelt diffraktogram vil sjelden inkludere alle de mulige refleksene til 

en romgruppe. Dette skyldes for eksempel at enkelte reflekser vil ha for lav intensitet til å kunne 

observeres [44]. Tilstedeværelse av ikke-tillatte reflekser i diffraktogrammet indikerer enten 

forurensningsfaser i prøven eller feil valg av romgruppe.  

Symmetrien til strukturen vil være avgjørende for antall observerte reflekser. Høyere symmetri 

vil gi høyere antall ekvivalente plan som vil falle på samme posisjon i diffraktogrammet (på 

grunn av lik d-verdi). Spedningsevnen er proporsjonal med kvadratet av antall elektroner 

atomet har og gir dermed informasjon om hvor de ulike atomene befinner seg i strukturen.  
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Figur 2.4: Illustrasjon av hvordan reflekterte røntgenstråler fremstår som kjegler i tre 

dimensjoner og som Debye-Scherrer-ringer i to dimensjoner. Bearbeidet fra [48].  

 

Størrelse og form på enhetscellen kan beregnes fra d-verdien eller vinkelen θ fra Braggs lov. I 

en ortorombisk enhetscelle er akselengdene a, b, og c ulike, mens vinklene α, β, γ er 90°. 

Dersom en vet avstanden på de krystallografiske planene, d, kan en finne akselengdene ved å 

løse likning (4) 

 
1

𝑑ℎ𝑘𝑙
2 = 

ℎ2

𝑎2
+ 
𝑘2

𝑏2
+
𝑙2

𝑐2
 (4) 

 

Ved å kombinere likning 3 og 4 får en likning (5). Indeksering av ortorombisk symmetri finnes 

fra vinkelen θ ved å løse likning (5)  

 sin2 𝜃 =  
𝜆2

4
(
ℎ2

𝑎2
+
𝑘2

𝑏2
+
𝑙2

𝑐2
) (5) 

 



27 

 

2.2.2 Transmisjon- og refleksjonsgeometri 

Pulverrøntgendiffraksjon måles i transmisjon- eller refleksjonsgeometri. De fysiske 

fenomenene og prinsippene er de samme, og det er kun det eksperimentelle oppsettet som er 

forskjellig. I transmisjonsgeometri sendes røntgenstrålen gjennom en prøve, som er pakket i et 

kapillær eller på en flat plate-prøveholder, før den treffer detektoren. Siden prøven som måles 

er et pulver vil den statistisk ha krystallitter med forskjellig orientering. Prøveholderen roteres 

så slik at alle krystallittenes plan kommer i spredningsposisjon.  

Refleksjonsgeometri hvor den innkomne og reflekterte strålen er fokusert med en fast radius 

fra prøvens posisjon blir kalt for Bragg-Brentano-geometri. I refleksjonsgeometri blir strålen 

reflektert fra prøven før den treffer detektoren. Det finnes to typer refleksjonsgeometrioppsett. 

Den ene har fast røntgenkilde, mens prøven og detektoren roteres henholdsvis med vinkel θ og 

vinkel 2θ, Figur 2.5. Alternativt kan prøven holdes fast, da gjerne i horisontal posisjon, mens 

både røntgenkilden og detektoren beveges med vinkel –θ og θ. Korrekt og reproduserbart 

resultat oppnås ved god prøvepreparering, særlig er det viktig at prøvens overflate er jevn og 

plan. Da det er vanskelig å ha nøyaktig samme høyde på prøven, kan en intern standard, oftest 

Si, brukes til korreksjon av høydefeil og eventuelt nullpunktsfeil.  

 

 

Figur 2.5: Illustrasjon av røntgendiffraktometer med Bragg-Brentano-geometri hvor 

røntgenkilden er fastmontert, prøveholderen roteres med en vinkel θ og detektoren roteres med 

en vinkel 2θ.  
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2.2.3 Nøytrondiffraksjon 

Nøytroner vekselvirker med krystallinske stoffer og kan derfor benyttes til målinger av 

pulverdiffraktogram for strukturanalyse. I nøytrondiffraksjon vekselvirker nøytronstrålen 

primært av atomkjernen. Spredningen er isotopavhengig og varierer usystematisk igjennom 

periodesystemet, Figur 2.6. For et bestemt grunnstoff, benyttes normalt en gjennomsnittsverdi 

for spredningstverrsnittet basert på den gjennomsnittlige isotopfordelingen. Nøytroner brukt i 

spredningseksperimenter blir produsert ved fisjon i en atomreaktor eller spallasjon av tunge 

grunnstoffer ved en akselerasjonsbasert kilde. Nøytroner har svak interaksjon med materialer, 

selv om gjennomtrengingsevnen er stor [49]. Det kreves derfor mye mer masse av prøven ved 

nøytrondiffraksjon enn ved røntgendiffraksjon.  

 

 

Figur 2.6: Spredningslengden til atomer utover i periode systemet varierer usystematisk. 

Bearbeidet fra [50].  
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Ved røntgendiffraksjon vekselvirker røntgenstrålen med atomenes elektroner. Atomer med lavt 

grunnstoffnummer vil derfor spre mindre enn tyngre atomer. Dermed er det lette atomer 

vanskelig å observere sammen med tunge atomer. Videre vil nærliggende grunnstoffer i 

periodesystemet spre røntgenstråler svært likt og vil dermed være vanskelig å skille i et 

røntgendiffraktogram. Nøytrondiffraksjon er derimot velegnet til å skille mellom 

nabogrunnstoffer. Videre kan ofte nøytrondiffraksjon være et sterkt verktøy i 

strukturbestemmelse av forbindelser inneholdende veldig tunge grunnstoffer som de sjeldne 

jordartselementene i kombinasjon med for eksempel hydrogen, litium og oksygen [49].  

Et nøytron er en elektrisk nøytral partikkel med spinn ½ ℏ [51]. Nøytrondiffraksjon kan grunnet 

dette benyttes til å studere magnetiske materialers struktur da spinnet til nøytronet vekselvirker 

med det magnetiske momentet i uparede elektroner [49].  

 

2.2.4 Røntgenstråling fra synkrotronkilder  

Pulverrøntgendiffraksjon fra en synkrotronkilde overgår datakvaliteten til vanlig 

pulverrøntgendiffraksjon ved hjemmelaboratorium, fordi strålens intensitet er langt større.  

Synkrotronen har også sterkt kollimerte stråler som gir en mye høyere 2θ-oppløsning enn 

hjemmelaboratoriet. I en synkrotron dannes røntgenstråler ved at elektroner først akselereres 

og deretter sendes med tilnærmet lysets hastighet rundt i en lagringsring. Elektronets bane blir 

bøyd av ved bruk av magneter og det sendes ut røntgenstråling i form av hvitt lys. Ved bruk av 

monokromator velges ønsket bølgelengde optimalisert for måling av hver spesifikke prøve. 

Bølgelengden kan avstemmes så absorpsjonsproblemer blir minimalisert. Muligheten for å 

velge bølgelengde forenkler også karakterisering av forbindelser hvor fluorescens vil være et 

problem. Som Co- og Fe-forbindelser ved bruk av Cu-stråling.   

Instrumentene med høyest oppløsning har en analysatorkrystall mellom prøven og detektoren. 

Analysatorkrystallen er typisk en perfekt Si- eller Ge(-111)-krystall. Kun når den spredte 

strålingen fra prøven treffer krystallen med rett innfallsvinkel som tilfredsstiller Braggs lov, 

reflekteres strålen videre og inn i detektoren. Ved å skanne full 2θ sirkel med analysatorkrystall 

vil hele 2θ vinkelen bli målt med høy-oppløsning [46]. 

I synkrotron er fortrekkes det spinnende kapillær, fordi de lider i stor grad av mindre foretrukket 

orientering-problemer enn flat-plate-prøveholder.  
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2.2.5 Analyse av diffraksjonsdata 

Analysering av diffraksjonsdata kan gjøres med ulik programvare. Programvaren Eva, (Bruker 

AXS, versjon 4.1.1) [52],  benyttes ofte tidlig i karakteriseringsarbeidet for enkel 

faseidentifikasjon i en prøve. Eva sammenligner det eksperimentelle diffraktogrammet med 

kjente forbindelser i en database, gjerne avgrenset til forbindelser basert på utvalgte 

grunnstoffer. En kan da se hvilke faser som er tilstede i prøven, og som gjør det mulig å 

identifisere eventuelle forurensninger.  

Rietveld-metoden benyttes for detaljert strukturell analyse av målte diffraksjonsdata hvor 

intensiteten fra hele diffraksjonsmønsteret er med i beregningene. En programvare som kan 

benyttes til å gjennomføre Rietveld-tilpasninger er Topas [53] som kan brukes alene eller med 

input-filer fra tekstredigeringsprogrammet jEdit [54]. Strukturell informasjon for ulike faser 

kan lastes ned fra en rekke databaser.  

Rietveld-metoden er en minste kvadraters metode som tilpasser diffraktogrammet ved å 

minimere differansen mellom observerte og kalkulerte verdier. Metoden kan benyttes både for 

røntgen- og nøytronpulverdiffraksjon. Det er ikke nødvendig å regne ut integralet av 

intensiteten for hver refleks ved bruk av denne metoden, noe som gjør det mulig å betrakte 

diffraksjonsmønstre med overlappende reflekser. Under tilpasningen minimeres 

kvadratfeilsummen [55]:  

 

 ∑𝑤𝑖[𝑦𝑖𝑜 − 𝑦𝑖𝑐]
2

𝑖

 (6) 

 

hvor yio er den observerte intensiteten i et punkt i, yic er den beregnende intensiteten og wi er 

vektingen til en individuell observasjon. yic blir beregnet på basis av en rekke parametere:  

 

 𝑦𝑖𝑐 = 𝑠 ∑𝑚𝐾𝐿𝐾|𝐹𝐾|
2𝜑(2𝜃𝑖

𝐾)𝑃𝐾𝐴 + 𝑦𝑖𝑏
𝐾

 (7) 
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hvor s er en skalarfaktor, K er Miller-indeksene, h k l, for en Bragg-refleks, mK er multiplisitet, 

LK er Lorentz polarisasjonsfaktor, FK er strukturfaktor, 𝜑(2𝜃𝑖
𝐾)  er profilfunksjonen, PK er 

fortrukket orientering-funksjonen, A er en absorpsjonsfaktor og yib er bakgrunn i punkt i. 

Strukturfaktoren avhenger av symmetri og hvilke type atomer og atomkoordinater som er 

tilstede:  

 

 𝐹ℎ𝑘𝑙 = ∑ 𝑏𝑗 ⋅ 𝑒
2𝜋(ℎ⋅𝑥𝑗+𝑘⋅𝑦𝑗+𝑙⋅𝑧𝑗)

𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒

 (8) 

 

hvor bj er formfaktoren til atom j, h, k, l er Miller-indekser og xj, yj, zj er atomkoordinater til 

atom j. For røntgenstråling avtar formfaktoren raskt ved økende vinkel sin θ/λ, mens den for 

nøytronstråling er så godt som uavhengig av vinkelen [55].  

Rietveld-metoden vil tilpasse parameterne i strukturen til den har den «beste tilpasningen». Den 

særskilte «beste tilpasningen» avhenger av om den for eksempel har nok parametere til å 

modellere eller om det er et globalt minimum og ikke kun et lokalt «falskt» minimum som er 

oppnådd. En stor fordel med Rietveld-metoden er at en kan følge progresjonen i Rietveld-

tilpasningen og vurdere kvaliteten på tilpasningen. Dette følges ved å følge vektet R-faktor Rwp 

og «goodness of fit» S.  

 

 𝑅𝑤𝑝 = [
∑ 𝑤𝑖|𝑦𝑖𝑜 − 𝑦𝑖𝑐|

2 𝑖

∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖𝑐
2

𝑖

]

1
2

 (9) 

 

hvor 𝑤 = 
1

𝑦𝑖𝑜
.  
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 𝑆 =  ∑
𝑤𝑖(𝑦𝑖𝑜 − 𝑦𝑖𝑐)

2

𝑁 − 𝑃
= [

𝑅𝑤𝑝

𝑅𝑒𝑥𝑝
]

2

𝑖

 (10) 

 

hvor N er antall parametere og P er antall tilpassede parametere. Rexp er forventet R-faktor:  

 

 𝑅𝑒𝑥𝑝 = [
𝑁 − 𝑃

∑𝑤𝑖𝑦𝑖𝑜
2 ]

1
2

 (11) 

 

Lav Rwp- og S-verdi indikerer god tilpasning, men vær obs på at dårlig data kan også gi lave 

verdier. Et differanseplot mellom de observerte og de kalkulerte verdiene gir et visuelt 

overblikk over hvor tilfredsstillende tilpasningen er og hvor det eventuelt er store feil eller avvik 

[55].  

For å bestemme hvorvidt beregnede gitterparameterne for en fase med nominell sammensetning 

A1-xBx er en substitusjonell faststoff-oppløsning kan Vegards lov brukes. Vegards lov er en 

empirisk regel som sier at det er en lineær relasjon mellom gitterparameterne til en fast 

oppløsning A1-xBx og substitusjonsgraden x. Ved å ha to komponenter A og B med samme 

krystallstruktur, vil en kunne finne akselengdene til en kombinasjon av A og B (i en fast 

oppløsning) ved hjelp av Vegards lov gitt i likning (12).  

 

 𝑎𝐴1−𝑥𝐵𝑥 = (1 − 𝑥)𝑎𝐴 + 𝑥𝑎𝐵 (12) 

 

hvor 𝑎𝐴1−𝑥𝐵𝑥  er gitterparameterne til bladningen, aA og aB er gitterparametrne til de rene 

konstituentene og x er den molare brøken av komponent B i løsningen [56].   
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2.3 Termisk analyse 

Termisk analyse defineres vanligvis som en gruppe teknikker hvor en bestemt egenskap til en 

prøve måles som funksjon av programmert tid eller temperatur i en bestemt atmosfære. Tabell 

2.2 viser en oversikt over ulike termisk analysemetoder og hvilke egenskaper som kan måles. 

Programmet kan være oppvarming eller avkjøling, eller flere slike sekvenser. Enkelt sagt er 

TG-instrumentet en presis sensor som kan måle prøvenes egenskap, en ovn og sensoren som 

styres av en programmerbar enhet [57]. 

 

Tabell 2.2: En oversikt over noen utvalgte vanlige termiske analysemetoder, hvilke egenskaper 

som måles og analysenes anvendelse. Hentet fra [57]. 

Teknikk Forkortelse Egenskap Anvendelse 

Termogravimetri 

(termogravimetrisk 

analyse) 

TG  

TGA 

Masse Dekomposisjon 

Dehydrering  

Oksidasjon  

Differensiell 

termisk analyse 

DTA Temperatur-

forandringer 

Faseomvandlinger 

Reaksjoner  

Differensiell 

skanning 

kalorimetri 

DSC Kraftforandringer Varmekapasitet 

Faseomvandlinger 

Reaksjoner 

Entalpi  

Avgitt 

gassanalyse3 

EGA Gasser Dekomposisjoner  

Katalyse og overflatereaksjoner  

                                                 
3 Evolved gas analysis 
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I termisk analyse bør prøven være i pulverform og homogen, slik at den er en representativ del 

av prøven. Prøven må ikke inneholde klumper og lignende, og den må være jevnt spredt utover 

i prøveholderen. Innveid masse av prøven før analysen bør være tilnærmet likt mellom hver 

analyse i en serie av prøver, for å sikre at analyseresultatene blir sammenlignbare. En fast 

mengde prøve pluss minus ti prosent er en god huskeregel for at innveid masse ikke skal variere 

for mye.   

Prøveholderen er typisk laget av Al2O3, Al, Pt eller SiO2. Digelen velges slik at digelmaterialet 

ikke reagerer med prøven, tåler eksperimentets maksimale temperatur og atmosfære brukt i 

eksperimentet.   

Maksimal oppvarmings- og avkjølingshastighet kan variere mellom ulike instrumenter og 

avhengig av temperatur, og hva som velges er bestemt av formålet med eksperimentet. For 

eksempel om en skal simulere en forbrenningsreaksjon kan det være ønskelig med en 

oppvarmingshastighet på flere hundre grader per minutt. Det er mest vanlig å bruke en 

oppvarmingshastighet mellom 1-20 °C/min. Valg av temperaturprogram er en viktig parameter, 

men det er også viktig å gjøre eksperimentene på en lik måte innen en serie av prøver for å gjøre 

sammenligningen lettere. Oppvarmings- og avkjølingshastigheten vil påvirke stigningstallet på 

TG-grafen og dermed også reaksjonens starttemperatur («onset»).  

Valg av gassatmosfære kan påvirke analyseresultatet ved at gassen virker reaktiv overfor 

prøven. For eksempel vil dekomponeringstemperaturen til et karbonat eller hydroksid påvirkes 

av hvorvidt gassatmosfæren inneholder henholdsvis karbondioksid eller vann. Likedan vil et 

hydrid oppføre seg forskjellig avhengig av om gassatmosfæren er oksygen eller hydrogen. 

Vanlige gasser som brukes i termisk analyse er Ar, H2, He, N2 og O2.  

 

2.3.1 Termogravimetri  

I termogravimetri måles prøvens masseendring som en funksjon av temperatur eller tid, i et 

bestemt og kontrollert miljø med hensyn på oppvarmingshastighet, atmosfæregass, 

gassgjennomstrømningshastighet og digeltype. Formålet med en termisk gravimetrianalyse er 

å finne prøvens dekomponeringsforløp, hvordan den dehydreres eller hydratiseres, oksideres, 

reduseres eller karbonatiseres [57]. Termogravimetri forkortes ofte som TG eller TGA, hvorpå 

TGA står for termogravimetrisk analyse.  
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I Figur 2.7 viser dekomponering av Ca(C2O4)H2O i luft med en oppvarmingshastighet på  

10 °C/min som er et eksempel på en typisk TGA måling. I første steg avspalter CaC2O4H2O 

et vannmolekyl per formelenhet og står igjen med Ca(C2O4). I neste steg dekomponerer det 

vannfrie oksalatet til CaCO3 og CO, mens i det siste steget dekomponerer karbonatet til sine 

korresponderende oksider CaO og CO2.  

 

 

Figur 2.7: Dekomponering av Ca(C2O4)H2O i luft med en oppvarmingshastighet på  

10 °C/min. Temperatur i °C på x-aksen, TG på venstre y-akse og første deriverte til TG-kurven 

på høyre y-akse. Bearbeidet fra [58].  

 

Ettersom masseendringer er hovedformålet til TGA står vekten sentralt. Avanserte TGA-

instrumenteringer har analysevekter, oftest en modifisert elektronisk mikrovekt. Mikrovekta 

har oftest en lettvekt arm dreid rundt en elektrisk kveil hengende i et elektrisk felt. Armens 
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posisjon måles av en optisk sensor og enhver bøyning påfører en ladning til kveilen som fører 

armen tilbake til utgangsposisjon. Slik holdes prøven i en konstant posisjon inne i ovnen. 

Prøven som holdes i ovnen med en av vektarmene blir nullstilt, enten elektronisk tilkoblet den 

elektriske kveilen eller tilført en referansedigel [57].  

TG-instrumenter deles inn i to typer avhengig av om vekten står vertikalt eller horisontalt 

relativt til prøven, Figur 2.8. Vertikalvekt-instrumenter har enten prøven hengende fra vekta 

eller plassert i prøveholder som en stang normalt på vekta. Prøveholderen kan være med eller 

uten holder til referansedigel. I horisontalvekt-instrumenter peker prøveholderen horisontalt ut 

fra vekta og prøveholderen har normalt to digler; én for prøven og én for referanse [57].  

Vekten er sensitiv for vektendringer, og alle temperaturforandringer vil kunne forårsake en 

vektendring på den målte vekten. For å beskytte vekten for korroderende gasser, benyttes en 

beskyttelsesgass for å beskytte elektronikken og metallene i instrumentet. N2 og Ar er typiske 

beskyttelsesgasser.  

 

 

Figur 2.8: (a) Vertikalvekt-instrument har enten prøven hengende fra vekta. (b) Vertikalvekt-

instrument med prøveholder som en stang normalt på vekta (c) I horisontalvekt-instrumenter 

peker prøveholderen horisontalt ut fra vekta. Bearbeidet fra [59].  

 

For nøyaktige TGA-målinger må det korrigeres for oppdrift («buoyancy effect»). Oppdriften er 

den oppadgående kraften som virker på digelen fra den omgivende atmosfæren. Oppdriften 

påvirker den målte vekten under eksperimentet og oppstår fordi atmosfæretettheten i vekta 

synker med økende temperatur. Oppdriften korrigeres for ved å kjøre en korreksjonskurve. 



37 

 

Korreksjonskurven måles ved å kjøre et program med eksakt like betingelser som det planlagte 

eksperimentet, med unntak av at prøven mangler; det vil si at en måler masseendring mot 

temperaturprogrammet med tom prøvedigel og eventuell referansedigel. I Figur 2.9 viser 

kurven til høyere datasettet for massen til tom digel nummer to etter at oppdriften har blitt 

korrigert.  

 

Figur 2.9: Venstre: Korreksjonskurve og datakurve. Høyre: Massekurve korrigert for oppdrift. 

 

I TG-instrumenter er det mest vanlig å benytte en motstand varme-ovn. Det er viktig med 

uniform temperatur på prøven og på prøveholderen og for å redusere overføringsvarme benyttes 

ofte en ledeplate. Om atmosfæren er oksiderende, reduserende eller korroderende bestemmer 

hvilken type varmevikling man bruker i ovnen.  

 

 

 



38 

 

2.3.2 Differensiell skanning kalometri og differensiell termisk analyse 

Differensiell skanning kalorimetri (DSC) og differensial termisk analyse (DTA) måler 

eksoterm/endoterm effekt i en prøve som funksjon av temperatur eller tid i en bestemt 

atmosfære. Differensiell innebærer at eksoterm/endoterm effekt er målt mot et 

referansemateriale som ikke undergår noen reaksjoner i temperaturintervallet og atmosfæren 

benyttet i eksperimentet. Typiske varmeeffekter som kan studeres er smelting, krystallisering, 

faseomvandlinger, reduksjon, oksidasjon, dekomposisjon, varmekapasitet, entalpier og 

elektroniske overganger [57].  

Differensiell termisk analyse er en teknikk som måler temperaturforskjellen, ΔT = Tprøve - 

Treferanse, mellom prøven og et referansemateriale mot temperatur eller tid for å finne 

faseoverganger og reaksjoner. Referansematerialet er ofte kun en tom digel. En DTA-kurve vil 

ha ΔT på y-aksen og temperatur/tid på x-aksen [44].  

Differensiell skanning kalorimetri måler også temperaturforskjellen mellom prøven og 

referansematerialet på lik måte som i DTA, og en kan studere de samme fenomenene som i 

DTA. Forskjellen mellom metodene er at i DSC konverteres den observerte 

temperaturforskjellen, ΔT, til en varmeeffekt ved å bruke en instrumentell kalibreringsfaktor. 

Det finnes to typer DSC-instrumenter der de viktigste designforskjellene ligger i hvordan en 

måler temperaturendringer og hvordan referanseprøver er plassert relativt til den studerte 

prøven.  

En varmefluks DSC-målecelle består av en ovn og integrerte sensorer (termoelementet), Figur 

2.10. Det måles både temperaturforskjellen ΔT mellom prøven og referansen og den absolutte 

temperaturen på prøve- eller referansesiden. Termoelementet er ikke i kontakt med prøven, men 

med digelen. Den observerte temperaturforskjellen blir konvertert til entalpi ved å benytte en 

kalibreringsfaktor. Kalibreringsfaktoren bestemmes ved å måle varmeeffekt for en kjent 

reaksjon og deretter finne reaksjonsentalpien i litteraturen. Smelting av BaCO3 er et materiale 

som typisk blir brukt til kalibrering. 
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Figur 2.10: En varmefluks DSC-målecelle med ovn og integrerte sensorer.  

 

Sensoren som måler temperaturforskjellen i DTA/DSC-målinger er selve termoelementet. På 

grunn av prøvens varmekapasitet varmes referansesiden, som oftest en tom digel, opp litt fortere 

enn prøvesiden under oppvarming. Referansesiden og prøvesidens temperaturer vil derfor ha 

samme parallelle, konstante oppvarmingshastighet, inntil en det skjer en reaksjon i prøven, for 

eksempel en smelteprosess. Under smelting endres ikke temperaturen til prøven. 

Referansetemperaturen derimot er uaffektert og fortsetter å øke lineært. Når smelten er over 

begynner prøvetemperaturen å stige igjen, til den når igjen referansetemperaturen. Deretter 

fortsetter referansetemperaturen og prøvetemperaturen å følge hverandre parallelt som før 

smelten [59]. Temperaturforskjellen, ΔT, mellom prøven og referansen som måles under 

analysen og ved endotermiske reaksjoner vil den gi et utslag som vises på DSC-kurven.  

 

2.4 Massespektrometri 

Massespektroskopi (MS) er en metode for analytisk identifikasjon av type og mengde kjemiske 

bestanddeler i en prøve. Helt enkelt sagt, et massespekter viser hvilke masser prøven er satt 

sammen av. Ved å sammenligne et observert massespekter mot kjente forbindelser kan prøven 

identifiseres.  

I et massespektrometer vil en prøve fordampes og deretter ioniseres om den ikke allerede er i 

gassfase. Den mest vanlige måten å ionisere en prøve er via elektronionisering hvor de 

fordampede speciene blir bombardert med en høy-energi elektronstråle. Når elektronstrålen, på 

typisk 70 eV, treffer et atom/molekyl kaster den ut et elektron og produserer et ion. Majoriteten 
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av ionene deles opp i mindre fragmenter som kationer, radikaler og nøytrale molekyler og 

atomer.  

Disse mindre fragmentene har en m/z-verdi som forbindelsene identifiseres etter. m er 

ionemassen og z er antall ladninger ionet har [60]. Samme forbindelse kan ha ulik m/z-verdi. 

For eksempel har H2 har to fragmenter og disse skyldes ionisert H2+ (2/1 = 2) samt H+  

(1/1 = 1). Argongass har også to fragmenter; Ar+ (40/1 = 40) og Ar2+ (40/2 = 20). H2O vil ut fra 

samme logikk ha tre fragmenter; H2O (18/1 = 18), HO (17/1 = 17) og O (18/1 =1). m/z-verdi 

for noen utvalgte forbindelser er gitt i Tabell 2.3.  

De positivt ladde fragmentene blir ført mellom to negativt ladde plater hvor de blir akselerert 

over i et analysatorrør. Analysatorrøret er omgitt av et magnetisk felt bøyer av fragmentene til 

en kurvet bane. Fragmentene med lavest m/z-verdi vil bøyes av mindre enn de tyngre 

fragmentene. På denne måten vil partikler med samme m/z-verdi bli separert fra de andre. Hvis 

fragmentbanen til partiklene er lik bøyningen på analysatorrøret, vil det passere gjennom røret 

og ut gjennom en ione-spalte. Der måles antallet fragmenter med en gitt m/z-verdi som passerer 

igjennom [61]. 

 

Tabell 2.3: En forbindelse har gjerne mer enn ett massespektrum på grunn av isotoper og ulik 

ladning. m/z-verdier etter skalert distribusjon for et utvalg forbindelser. Hentet fra [62]. 

Forbindelse Fragment 

Ar 40, 20  

CH3OH 31, 32, 29  

CO 28, 12, 29, 16 

CO2 44, 28, 16, 12, 45 

H2 2, 1 

H2O 18, 17, 16  

N2 28, 14, 29 

O2 32, 16 
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Et kvadrupolmassefilter kan benyttes i stedet for magnetiske felt til å separere fragmentene. 

Ved magnetisk felt er den banen til fragmentene som avgjør hvilken m/z-verdispalte 

fragmentene passerer igjennom. I et kvadrupolmassefilter separeres ionene basert på m/z-

forholdet. I et kvadrupolmassefilter separeres ioner med forskjellig m/z ved å tilpasse 

elektroniske parametere slik at kun fragmenter med et veldig smalt m/z-spekter vil passere 

gjennom kvadrupolen fra ionekilden til detektoren [63].  

2.5 Skanning elektronmikroskopi 

Hovedpoenget med et skanning elektronmikroskop (SEM) er å kunne avbilde veldig små 

objekter som for det blotte øye er for små til å sees. Med det blotte øye kan en skjelne objekter 

i størrelsesordenen 1 m - 100 µm og med et lysmikroskop kan en observere objekter i 

størrelsesordenen 1 mm - 100 nm. Elektronmikroskoper gjør å endre mindre objekter synlige. 

Med skanning elektronmikroskopi kan objekter ned i 5-10 nm skjelnes [64]  og med 

transmisjons elektronmikroskopi objekter helt ned i 0,5 Å observeres [65].  

En av fordelene med SEM er at den kan danne bilder med stor dybdeskarphet, som gir bildene 

et tredimensjonal utseende. I en SEM kan en også få kjemisk informasjon om prøven ved å 

bruke et energi-dispersivt spektrometer.  

Mange typer prøver kan analyseres med SEM, som for eksempel bulk materiale, pulvere, 

nanopartikler og tynnfilmer. Materialer med lav ledningsevne må gjerne overflatebehandles for 

å unngå oppladningsproblemer under analyse, og biologiske prøver må ofte dehydreres for å 

unngå at prøven sprekker under analysen, når vannet varmes opp av elektronstrålen.  

 

2.5.1 Prinsippene bak skanning elektronmikroskopi 

En SEM består av en elektronkanon, en rekke elektromagnetiske linser, apparatur og detektorer. 

En fokusert elektronstråle skanner over overflaten til en prøve, elektronstrålen vekselvirker med 

prøven og elektronene som reflekteres fra prøven danner SEM-bildet. Elektronkilden som 

genererer elektronstrålen er enten en termionisk eller feltemisjonkanon. I avanserte SEMer 

brukes det oftest en feltemisjonkanon på grunn av strålens høye lysstyrke. 

Akselerasjonsspenningen som genererer elektronstrålen er i området 1-40 kV [44]. Lysstyrken 

i et SEM-bilde er proporsjonal med akselerasjonen til elektronkanonen.  
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I Figur 2.11 sees strålegangen i en SEM. Elektronstrålen går igjennom flere elektromagnetiske 

linser, inkludert kondensorlinser og en objektivlinse. Kondensorlinsene reduserer 

elektronstrålens diameter, mens objektivlinsen fokuserer elektronstrålen ned til en diameter på 

nanometerskala. Et avbøyningssystem beveger strålen over prøven langs en linje for deretter å 

forflytte strålen til start for å skanne neste linje.  

Elektronstrålen med høyenergi elektroner som treffer prøven og vekselvirker med den. Ut fra 

prøven sendes tilbakespredte og sekundærelektroner, samt karakteristiske røntgenstråler. Noe 

stråle vil også absorberes av prøven. Tilbakespredte og sekundærelektroner avgitt fra prøven 

blir fanget opp av en detektor, forsterket og så brukt til å gjenskape et bilde av prøven etter en 

en-til-en korrelasjon mellom de skannede punktene fra prøven og datamaskinskjermen [44].  

Forstørrelsen til en SEM er bestemt av forholdet mellom den lineære størrelsen på skjermen 

bilde skal vises på og den lineære størrelsen på prøven som blir skannet. Størrelsen på det 

skannede området av prøven kan variere stort fra 20 ganger forstørrelse til over 100 000 ganger 

forstørrelse.  

Den karakteristiske røntgenstrålingen benyttes til kjemisk analyse når SEMen er utstyrt med et 

energi-dispersiv røntgenspektrometer. Forkortelsene EDX og EDS refererer begge til samme 

metode for kjemisk analyse hvor EDS står for energi-dispersiv spektroskopi, mens EDX står 

for energi-dispersiv røntgenspektroskopi.  



43 

 

 

Figur 2.11: Skjematisk presentasjon av de grunnleggende komponentene i en SEM. Bearbeidet 

fra [66]. 

 

Tilbakespredte elektroner, sekundærelektroner og karakteristisk røntgenstråling oppstår fra 

ulike steder i prøven, Figur 2.12. Sekundærelektroner genereres fra hele eksitasjonsområdet, 

men unnslipper kun fra området 5-50 nm under prøveoverflaten. Sekundærelektroner oppstår 

når de innkomne elektronene overfører kinetisk energi til et elektronene i prøvens atomer. Et 

hvert elektron med tilstrekkelig kinetisk energi vil forlate orbitalen og bli et sekundært elektron. 

Sekundærelektroner bøyes av ved lave vinkler og har langt lavere energi enn innkomne 

elektroner.  
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Figur 2.12: Illustrasjon av eksitasjonsområdet hvor elektronene spres fra under 

prøveoverflaten og hvor de spres over prøveoverflaten. Størrelsen på eksitasjonsområdet øker 

med energien til den innkommende elektronstrålen. Bearbeidet fra [67].  

 

For tilbakespredte elektroner gjelder det motsatte, de blir bøyd av fra prøven ved store vinkler 

og med lavt energitap. Den høye energien tillater tilbakespredte elektroner å unnslippe fra et 

dypere nivå i interaksjonssonen enn sekundærelektroner, se Figur 2.12. Dybden er avhengig av 

hvilke grunnstoffer prøven er bygget opp av. 

Sekundærelektroner brukes primært for bildedannelse der man ønsker topografisk kontrast, 

mens tilbakespredte elektroner gir sammensetningskontrast basert på grunnstoffer i tillegg til 

topografisk kontrast [44]. Topografisk kontrast kommer fra baneeffekten og 

elektronnummereffekten, og refererer til variasjoner i signalnivået som korresponderer med 

variasjoner i geometrien på prøvens overflate. Baneeffekten oppstår fordi elektroner fra 

områdene av prøvens overflate som peker mot detektoren vil bli innsamlet i overflod og derfor 

fremstå som lysere i SEM-bildet. Motsatt vil elektronene fra områdene som ikke peker mot 

detektoren ha vanskelighet med å nå detektoren, og disse områdene vil derfor fremstå mørkere. 
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Elektronnummereffekten kommer fra at når elektronstrålen treffer en kant eller en skrå overflate 

vil flere elektroner unnslippe området, enn fra områder hvor prøven er flat. Derfor vil noen 

områder av prøven, som kanter på sfæriske partikler, forhøyde områder og hulrom, fremstå som 

lysere. 

Sammensetningskontrast viser til variasjoner i de grå nyansene i et SEM-bilde og er forårsaket 

av variasjoner i den kjemiske komposisjonen i prøven. Kontrasten har opphav i tilbakespredte 

elektroners evne til å unnslippe fra prøven avhenger av atomnummeret i prøvens atomer. 

Områder med atomer med høyere atomnummer fremstår som lysere.  

Oppløsningen til et SEM-bilde er bestemt av størrelsen på elektronstrålen som skanner over 

prøven og strålestrømmen. Det er viktig at det er tilstrekkelig elektroner generert fra strålen for 

å skille signalet fra bakgrunnsstøyen til elektronene. Bakgrunnsstøyen i en SEM genereres fra 

variasjon i elektronstrålestrømmen og signalforsterkeren i detektoren og kan ikke bli totalt 

eliminert. Best oppløsning oppnås ved minst mulig elektronstråle og høyest mulig strålestrøm. 

Det det ikke er mulig å både ha minimal elektronstråle og maksimal strålestrøm samtidig, må 

gjøres et kompromiss mellom disse. 
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3 Eksperimentelt 

I dette kapittelet er det beskrevet hvordan det eksperimentelle arbeidet i masterarbeidet ble 

utført. Først vil syntesemetodene og reaktantene presenteres, videre vil metodene for 

strukturkarakterisering og undersøkelse av termisk stabilitet og morfologi presenteres. 

3.1 Syntese 

I litteraturen er det rapportert syntese av hydridoksider gjennom høytrykksyntese og via CaH2. 

Kun ved ett tilfelle er det benyttet en annen teknikk; syntese av hydridoksider i saltsmelte [19, 

22]. I dette arbeidet er det benyttet syntese i saltsmelte til å fremstille hydridoksider og syntese 

via sitratmetoden til å fremstille ternære oksider. Alle hydridoksider i dette arbeidet ble fremstilt 

ved syntese i saltsmelte.  

3.1.1 Liste over reaktanter 

Alle reaktanter og gasser benyttet i denne oppgaven er listet opp i Tabell 3.1. Oksidene, La2O3 

og Nd2O3, og saltet LiCl ble alle glødet for å fjerne eventuelt vann tatt opp av oksidet/saltet.  

La2O3 og Nd2O3 ble glødet på 1100 °C i muffelovn. For videre syntese via saltsmelte ble 

oksidene tatt rett ut av muffelovn på 1100 °C og transportert glødene varme direkte til argonfylt 

hanskeboks for å hindre opptak av vann og CO2. For syntese via sitratmetoden ble oksidene 

glødet og transportert direkte til eksikkator.  

LiCl ble glødet på 580 °C i muffelovn. LiCl ble så transportert direkte fra ovn på 580 °C og til 

argonfylt hanskeboks for å hindre hindre opptak av vann og CO2. 580 °C ble valgt fordi det er 

rett under smeltepunktet til LiCl, men over dehydratiseringstemperaturen [41, 68].  

LiH ble plassert, rett fra leverandør, i en argonfylt hanskeboks.  
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Tabell 3.1: Liste over reaktanter og gasser med renhet og leverandør benyttet i dette arbeidet.  

Reaktant Navn  Renhet Leverandør  

Ar (g) Argongass 99,9990 % Praxair 

C6H8O7 (s) Sitronsyre ≥ 99,5 % Sigma-Aldrich 

CH3OH (l) Metanol Analar normapur VWR Chemicals 

HNO3 (l) 65 % Salpetersyre Analar normapur VWR Chemicals 

La2O3 (s) Lantanoksid  99,99 % Molycorp 

LiCl (s) Litiumklorid 99,8 % 

≥ 99,0 %  

Cerac 

Sigma-Aldrich 

LiH (s) Litiumhydrid 95 % Sigma-Aldrich 

N2 (g) Nitrogengass  99,9990 % Praxair 

Nd2O3 (s) Neodymoksid 99,9 % Molycorp, inc.  

O2 (g) Oksygengass 99,9990 % Praxair 
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3.1.2 Syntese av hydridoksider gjennom saltsmelte 

Forbindelser med La2-xNdxLiHO3-sammensetning ble syntetisert gjennom saltsmelte. Det er 

mange synteseparametere som kan endres ved saltsmeltesyntese; type salt til bruk som fluks, 

temperatur, holdetid (hvor lenge temperaturen holdes på en gitt temperatur) og mengdeforhold 

mellom reaktantene og mellom reaktantene og saltet.  

I denne oppgaven ble det studert hvordan syntesetemperatur påvirker hydridoksidproduktet. 

Øvrige synteseparametere ble holdt konstant. LiCl ble brukt som fluks i alle forsøkene, holdetid 

ble holdt konstant og det ble benyttet samme mengdeforhold mellom reaktantene og mellom 

reaktantene og saltet i alle synteser. Reaksjonslikning for syntesen er gitt i ligning (2).  

 

 𝐿𝑛2𝑂3(𝑠𝑜𝑙𝑣) + 𝐿𝑖𝐻 (𝑠𝑜𝑙𝑣)
𝐿𝑖𝐶𝑙
→   𝐿𝑛2𝐿𝑖𝐻𝑂3(𝑠) (2) 

 

Autoklavene benyttet til transport mellom hanskeboks og muffelovn og under varmebehandling 

ble tegnet og konstruert etter bestilling på det tidligere verkstedet på Kjemisk institutt og 

verkstedet på Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, UiO. Det ble laget en stor variant for 

multiple synteser og en mindre variant for enkeltsyntese.  

Autoklaven for multiple synteser er konstruert som en sylinder i massivt syrefast stål med lokk 

som kan skrus til med seks syrefaste sekskantskruer, Figur 3.1. Øverst på sylinderen ble det 

laget en knivegg som sammen med en pakning av kobber sikret inert atmosfære inni autoklaven 

under varmebehandling. Kobberpakningen og skruene ble skiftet ut mellom hver gang 

autoklaven var under varmebehandling. Inni autoklaven ble det konstruert en holder med elleve 

hull. I hvert hull kan det plasseres en sylindrisk digel slik at det simultant kan syntetiseres elleve 

ulike forbindelser. De sylindriske digelene ble laget av niob- eller tantalmetall. Inni autoklaven 

for multippel syntese er det også mulig å plassere færre digler av større størrelse for syntese til 

for eksempel nøytrondiffraksjon. Niob- og tantaldigler ble benyttet for å unngå urenheter i 

prøvene. 
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Figur 3.1: Autoklav av rustfritt stål for multiple synteser. Skrus igjen med kobberpakning 

(venstre) og seks skruer i rustfritt stål (ikke avbildet). Laget på bestilling fra verkstedet til 

Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, UiO.  

 

Autoklav for enkeltsynteser er en lang sylinder i rustfritt stål, Figur 3.2. Sylinderen har et lokk 

formet som en skrue som skrus rett ned i den lange sylinderen. Autoklaven har kobberpakning 

for å sikre inert atmosfære. Denne autoklaven har ikke knivegg for å forsegle. Samme 

«sekskantskruelokk» og kobberpakning ble benyttet mellom flere varmebehandlinger. Inne i 

autoklaven ble en sylindrisk digel av niob- eller tantalmetall plassert.  
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Figur 3.2: Autoklav av rustfritt stål for enkeltsynteser. Lokket er formet som en skrue, og 

forsegler autoklaven sammen med en kobberpakning. Laget på bestilling fra verkstedet til 

Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, UiO. 

 

Reaktantene ble oppbevart, veid ut, malt sammen og overført til autoklav i argonfylt 

hanskeboks av modell MBraun Labmaster 130, Figur 3.3. Reaktantene i saltsmeltesyntesen var 

binære (La2O3 og Nd2O3) eller ternære (La1,5Nd0,5O3, LaNdO3 og La0,5Nd1,5O3) startoksider og 

LiH med LiCl salt. Syntesen av de ternære startoksidene er beskrevet i neste delkapittel, kapittel 

3.1.3. Ln2O3:LiH ble veid ut med molforholdet 1:4 og malt sammen med LiCl som ble veid ut 

med 100 vektprosent av vekten til Ln2O3 og LiH, Figur 3.4. Innveiing ble foretatt på en 

analysevekt av typen Ohaus Pioneer. 
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Figur 3.3: Hanskeboks av typen Mbraun labmaster 130 benyttet under arbeidet med syntese i 

saltsmelte. 

 

Blandingen ble så overført til en Nb- og Ta-digel som ble plassert i autoklav, Figur 3.4. 

Skruen(e) på autoklaven ble skrudd så godt til det lot seg gjøre inni hanskeboks og 

etterstrammet i skruestikke før varmebehandling.  

Prøvene ble varmebehandlet i muffelovn med en varmeøkning fra romtemperatur på 5 °C/min 

til 600, 650, 700 eller 750 °C. Temperaturen ble så holdt i 48 timer, før temperaturen ble 

redusert til romtemperatur med en avkjølingshastighet på 5 °C/min.  

Etter varmebehandling ble produktet vasket, for å fjerne LiCl og overskudd av LiH, med tre 

ganger ca. 40 ml metanol som ble dekantert av, Figur 3.4. Det er erfart at hydridoksidene tåler 

et kort opphold i luft, derfor ble vaskingen utført i luft for å redusere merarbeid. Et tegn på 

vellykket syntese var om produktet bruste i H2-gass ved kontakt med metanol. Produktene ble 

så plassert i hanskeboks for oppbevaring.  
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Figur 3.4: Øverst venstre: Oppveide reaktanter klare til å bli malt sammen i morter. Øverst 

høyre: Reaktanter i digel plassert i autoklav. Nederst: Vasking av produkt med metanol.  

 

3.1.3 Syntese av ternære startoksider via sitratmetoden 

Det var usikkert om valg av binære eller ternære startoksider ville påvirke La2-xNdxLiHO3-

produktet. Dette ble undersøkt og det ble derfor syntetisert ternære oksider med 

sammensetningen La1,5Nd0,5O3, LaNdO3 og La0,5Nd1,5O3 via sitratmetoden [69].  

De binære oksidene La2O3 og Nd2O3 ble veid opp støkiometrisk i forhold til ønsket produkt av 

ternære La1,5Nd0,5O3, LaNdO3 og La0,5Nd1,5O3. Innveiing ble foretatt på en analysevekt av typen 
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Mettler Toledo AT2610 DeltaRange. La2O3 og Nd2O3 ble overført til separate begerglass og 

løst opp under romrøring i ca. 20 ml destillert vann og noen ml salpetersyre for La2O3.  

Løsningen(e) ble deretter overført til et begerglass og tilsatt overskudd av sitronsyre, ca. 50 

gram sitronsyre per gram sluttprodukt. Videre ble løsningen varmet opp under røring for å 

dampe bort væske og nitrøse gasser til løsningen ble en seigtflytende gel. Løsningen ble så 

overført til porselensskål, dekket til med aluminiumsfolie og plassert til tørking på 180 °C i 

minimum 12 timer.  

Den tørkede løsningen ble kunst med pistill og kalsinert under varmebehandling på 450 °C i 12 

timer i muffelovn, for å sikre fullstendig dekomponering av de organiske komponentene. 

Oppvarmings- og avkjølingshastighet på 5 °C/min med en time holdetid på 90 og 110 °C for å 

sikre fordamping av eventuelt vann.  

Produktet ble malt i morter og overført til aluminadigel for videre varmebehandling på 1100 °C 

i muffelovn. Produktet ble tatt ut av muffelovn da temperaturen var 1100 °C og plassert rett i 

hanskeboks for oppbevaring.  

 

3.2 Strukturkarakterisering  

Røntgendiffraksjon ble brukt til å både å kontrollere om syntesen var vellykket, bestemme 

strukturmodell og bestemme mengdeforholdet mellom kjente faser i prøven. Det siste er særlig 

relevant i de tilfellene syntesene ikke gav 100 % ønsket fase.  

All røntgendiffraksjon i dette arbeidet ble foretatt på et Bruker D8 Discover-instrument på 

RECX-laboratoriet, UiO. Instrumentet har Cu Kα1-stråling fra en Ge-(111)-Johanssen-

monokromator, Lynxeye detektor [70] og har Bragg-Brentano-refleksjonsgeometri med fast 

strålekilde og roterende prøve og detektor. Prøveholderen kan sees i  Figur 3.7.  
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Figur 3.5: Instrumentelt oppsett for røntgendiffraksjon med refleksjonsgeometri for Bruker D8 

Discover. Hentet fra [71].  

 

Siden det er erfart at La2-xNdxLiHO3-forbindelsene er stabile i luft over et kort tidsrom ble det 

tatt to skann av forbindelsene i vanlig atmosfære. Et hurtig skann mellom 10 - 90° med rotasjon 

og tellesteg 1 og et lengre skann på 10 - 90° med rotasjon og tellesteg 5. Hurtigskannet ble 

plassert i prioritert rekkefølge, slik at det snek seg fordi eventuelle andre prøver plassert i kø 

ventende på sitt skann. Deretter ble begge skannene sammenlignet for å se om prøven var endret 

mellom de skannene to ble foretatt. Dersom det ikke var tilfelle ble det lengre skannet benyttet 

i videre karakterisering.  

Nøytrondiffraksjoneksperimentet i dette arbeidet er utført på pulvernøytrondiffraktometeret 

PUS ved JEEP II-reaktoren på Kjeller, Figur 3.6. PUS-instrumentet bruker en kompositt-

Ge(h11)-monokromator (h = 3, 5, 7) med mulig valg av bølgelengde i intervallet 0,75 - 2,55 Å. 

Diffraksjonsdata registrerer med to posisjonssensitive 3He-detektorbanker [72].  
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Figur 3.6: Venstre: JEEP II-reaktoren på Kjeller. Høyre: PUS-instrumentet. Hentet fra [72, 

73]. 

 

Diffraksjonen ble målt på 2,58 gram prøve plassert i en vanadiumbeholder, Figur 3.7. For å 

holde prøven inert, ble prøveholderen forseglet med en In-metalltråd. Valgt bølgelengde for 

dette eksperimentet var 1,55434 Å. 

 

 

Figur 3.7: Venstre: Prøveholder for nøytrondiffraksjon. Høyre: Prøveholder for 

røntgendiffraksjon i refleksjonsgeometri.  

 

Tidlig strukturkarakterisering ble utført ved hjelp av programvaren Eva [52] for enkel 

faseidentifikasjon. Mer detaljert strukturkarakterisering ble gjennomført med Rietveld-

tilpasning i programvaren Topas [53] med input-filer fra tekstredigeringsprogrammet jEdit 

[54]. Filer med strukturell informasjon om ulike faser (LaHO, La2O3, NdHO, Nd2O3, La2LiHO3 

og Nd2LiHO3) ble hentet fra FIZ Karlsruhe ICSD [74].  
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3.3 Termisk stabilitet 

Termiske stabilitet til La2-xNdxLiHO3 ble undersøkt ved kombinert TGA-DSC-analyser både 

med og uten MS. I en termisk gravimetrianalyse veies prøven på en veldig presis vekt mens 

den varmes opp under bestemt atmosfære. Dersom et massespektrometer er koblet til TGA-en 

kan avgassene kvantifiseres.  

 

3.3.1 Termisk gravimetrianalyse 

I dette arbeidet ble det benyttet et Netzsch STA 449 F1 Jupiter-instrument som har en kombinert 

TGA-DSC, Figur 3.8. Prøveholderen med plass til prøvedigel og referansedigel er festet som 

en stilk ut fra en vertikal vekt.  

 

 

Figur 3.8: Netzsch STA 449 F1 Jupiter-instrumentet benyttet i dette TGA-arbeidet. Bearbeidet 

fra [75].  
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Analyseprogrammet benyttet i TGA-DSC-analysene var som følger:  

 Før eksperiment med hydridoksidprøve ble det foretatt en korreksjonsrunde.  

 Prøvene ble malt i morter og ble plassert i alumina-digel med en tom alumina-digel for 

referanse. 

 Alle prøvene veide 10,0 ± 1,0 mg. 

 Atmosfæregass: O2 = 20 mL/min. Beskyttelsesgass: N2 = 20 mL/min.  

 Temperaturen ble økt med et oppvarmingstempo på 10 °C/min fra romtemperatur til 

800 °C. Temperaturen ble holdt isotermalt på 800 °C i 120 minutter.  

Masseprosent og starttemperaturen for reaksjonen («onset») ble funnet ved hjelp av 

programvaren Netzsch Proteus [76]. Programmet benytter vendetangenter til å bestemme 

dekomponeringstemperaturen. Dette kan gjøres maskinelt eller manuelt. TGA-kurvene ble 

jevnet ut ved bruk av «Adjacent averaging»-funksjonen i Origin [77], med et vindu på 50 

punkter uten vekting. Dataresolusjonen er 100 datapunkter per minutt.  

 

3.3.2 Termisk gravimetrianalyse med massespektrometer 

For å undersøke hvilke gasser som avgis når hydridoksidet oksideres ble TGA-MS brukt. I dette 

arbeidet ble det benyttet en kombinert TGA-DSC-MS med TGA-instrument av typen Netzsch 

STA 449 C, DSC-instrument av type Perkin Elmer instruments Pyris Diamond DSC og MS-

instrument av Netzsch QMS 403 C. TGA-DSC-MS-programmet var som følger:  

 Før eksperiment med hydridoksidprøve ble det foretatt en korreksjonsrunde.  

 Prøvene ble plassert i Pt-digel med en tom Pt-digel for referanse 

 Prøvene veide 20,0 ± 0,2 mg 

 Atmosfæregass: O2 = 20 mL/min. Beskyttelsesgass: Ar = 10 mL/min. 

 Temperaturen ble økt med et oppvarmingstempo på 10 °C/min fra romtemperatur til 

120 °C. Temperaturen ble holdt isotermalt på 120 °C i 60 minutter.  

 Temperaturen ble så redusert med et nedkjølingstempo på 10 °C/min fra 120 til 50 °C.  

 Temperaturen ble økt med et oppvarmingstempo på 10 °C/min fra 50 til 660 °C. 

Temperaturen ble deretter holdt på 660 °C i 30 minutter før programmet ble avsluttet. 

 MS-instrumentet ble programmert til å overvåke utslipp av ioneladningen til 

atommassene 1, 2, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 28, 29, 31, 32, 40, 44 og 45.  
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3.4 Morfologi 

For å studere sammensetningenes morfologi ble skannelektronmikroskopi benyttet. 

Instrumentet benyttet til elektronmikroskopering er et Hitachi SU8230 ultra-high resolution 

cold-field emission scanning electron microscope som har en akselerasjonsspenning fra 0,1 til  

30 kV. Instrumentet er utstyrt med lav- og høy-vinkel tilbakespredt elektrondetektor og et 

røntgen energi-dispersiv spektrometer [78].  

Prøven ble festet til prøveholderen med karbonteip og overflødig pulver ble blåst bort med 

trykkluft. Akselerasjonsspenningen benyttet er på 0,5-1 kV. For å få et bedre bilde av prøvenes 

overflate ble deselerasjonsmodus hyppig benyttet, hvor en negativ spenning blir påført prøven 

slik at primærelektronene blir retardert før de treffer prøven.  
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4 Resultater 

I dette kapittelet vil de eksperimentelle resultatene for prøvene med nominell sammensetning 

La2-xNdxLiHO3 (x = 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0) bli lagt frem. Innledningsvis presenteres også 

hvordan dette temperaturområde for syntese ble bestemt ved hjelp av differensial-kalorimetri. 

De syntetiserte prøvene er analysert med hensyn på faserenhet, krystallstruktur og 

enhetscelledimensjoner, termisk stabilitet og morfologi. I tillegg er LaNdLiHO3 undersøkt med 

nøytrondiffraksjon med det formål å bekrefte at fasen er en substitusjonell fastoppløsning.  

 

4.1 Bestemmelse av temperaturområde for syntese 

Øvre og nedre temperaturområde for syntesen er et kompromiss mellom levetid på autoklaven 

og smeltefasen til fluksen. Nedre temperaturområde er styrt av at syntesen må være i 

smeltefasen til fluksen. Øvre temperaturområde er styrt av hvor mye autoklaven slites under 

varmebehandling.  

For å vurdere temperaturområdet det var mulig å bruke LiCl som fluks, ble blandinger av La2O3 

og LiCl med vektforholdene 1:0,3; 1:0,6; 1:1; 1:2 evaluert med TGA-DSC. Termisk 

gravimetrisk analyse ble målt av disse fire blandingene og temperaturen hvor blandingen 

smelter ble funnet fra differensial-kalorimetrikurven, Tabell 4.1. Ved et 1:1 vektforhold mellom 

La2O3 og LiCl inntreffer smeltepunktet ved 586 °C. Fordi de sjeldne jordartoksidene Nd2O3 og 

La2O3 har veldig like termiske egenskaper [79], forventes smeltepunktet å variere lite i smeltene 

med økende neodyminnhold. Gjennom all syntese er det benyttet LiCl i 100 vektprosent av 

innveide startoksid(er) og LiH. Verdiene i Tabell 4.1 er gitt fra blandinger kun oksid og salt, 

uten LiH. Det kan tenkes at blandingen LiH, LiCl og reaktantoksid har andre termiske 

egenskaper. Syntesene ved 600 °C ble derfor sjekket ekstra nøye for å se at de hadde vært i 

smelte. Ved åpning av autoklaven og visuell inspeksjon etter varmebehandling var det lett å 

fastslå at denne antakelsen holdt for alle syntesene. Nedre temperaturområde ble satt til 600 °C 
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Tabell 4.1: Dekomponeringstemperatur til fire ulike sammensetninger av La2O3 og LiCl og 

deres smeltetemperatur fra DSC-kurven funnet ved termisk gravimetrisk analyse.  

Vektforhold mellom La2O3 og LiCl Smeltetemperatur 

1:0,3 587 °C 

1:0,6 587 °C 

1:1 586 °C 

1:2 589 °C 

 

I Figur 4.1 kan en se forskjell på en helt ny autoklav og en etter syntese ved 750 °C. Etter 

syntese ved 750 °C kan en tydelig se at autoklaven har blitt svært medtatt. Stål har også dampet 

av og deponert på veggene av selve ovnen. Syntese ved 750 °C som høyeste syntesetemperatur 

ble derfor valgt med hensyn til slitasje på autoklaven. Unntaksvis har det blitt tillatt 800 °C.  

 

 

Figur 4.1: Autoklav for multiple synteser før og etter flere varmebehandlinger. Venstre: Ubrukt 

autoklav. Høyre: Autoklav etter en varmebehandling på 750 °C. 
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4.2 Faseidentifikasjon av syntetiserte La2-xNdxLiHO3-forbindelser 

Alle prøver av La2-xNdxLiHO3 (x = 0-2) fremstilt i dette arbeidet er syntetisert i en LiCl-

saltsmelte. I Tabell 4.2 er prøvene listet med tilhørende informasjon om syntesebetingelser, 

faseidentifikasjon og mengdeforhold mellom ønsket fase og forurensningsfase. 

Faseidentifikasjon og kvantifisering av mengdeforhold er gjort ved hjelp av Rietveld-tilpasning, 

mer detaljer om dette kommer i kapittel 4.3. Syntesetemperaturen har vært variert mellom 600 

og 750 °C, mens lengden på varmebehandlingen, mengdeforholdet LiH:Ln2O3 (Ln = La, Nd) 

og mengde fluks (100 vektprosent av massen til LiH og oksid(ene)) har vært holdt konstant. 

For La2LiHO3 ble det i tillegg foretatt en syntese ved 800 °C. Videre ble La2-xNdxLiHO3 for  

x = 0,0 og x = 2,0 laget fra de binære oksidene La2O3 og Nd2O3, mens de for x = 0,5; 1,0; 1,5 

ble laget både fra en kombinasjon av de binære oksidene La2O3 og Nd2O3 og det 

korresponderende ternære oksidet La2-xNdxO3 (x = 0,5; 1,0; 1,5). 

Pulver-røntgendiffraktogram for de fem La2-xNdxLiHO3-sammmensetningene er gjengitt i 

Figur 4.2-Figur 4.3 og i appendiks. Synteser fra binære og ternære sjeldne jordartsoksider for 

sammensetninger hvor x = 0,5; 1,0; 1,5 er presentert i separate figurer, se appendiks A. For 

prøver som ikke er faserene er eventuelle identifiserte reflekser fra forurensningsfasen(e) angitt 

med ulike symboler, og resultatene fra faseidentifikasjonen er inkludert i Tabell 4.2.  
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Tabell 4.2: Nominell sammensetning er listet for La2-xNdxLiHO3 (x = 0,5; 1,0; 1,5) med økende 

x med betingelser for syntesene og faseidentifikasjon. Syntesebetingelsene er henholdsvis 

temperatur, holdetid, flukstype og mengde og type reaktanter. Faseidentifikasjon er angitt med 

masseprosent produkt og forurensning dersom produktet ikke er faserent. Faseidentifikasjon 

og kvantifisering av mengdeforhold er gjort ved hjelp av Rietveld-tilpasning. 

Nominell 

sammensetning 

Syntesebetingelser Faseidentifikasjon 

La2LiHO3 800 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3 

La2LiHO3 96,56 masseprosent og La2O3 

3,44 masseprosent.  

La2LiHO3 750 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3 

La2LiHO3 

La2LiHO3 700 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3 

La2LiHO3 

La2LiHO3 650 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3 

La2LiHO3 

La2LiHO3 600 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3 

La2LiHO3 

La1,5Nd0,5LiHO3 750 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3+Nd2O3 

La1,5Nd0,5LiHO3 96,52 masseprosent, 

Ln2O3 2,07 masseprosent og LnHO 1,41 

masseprosent.  

La1,5Nd0,5LiHO3 750 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La1,5Nd0,5O3  

La1,5Nd0,5LiHO3 97,97 masseprosent, 

Ln2O3 1,14 masseprosent og  LnHO 0,88 

masseprosent 

La1,5Nd0,5LiHO3 700 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3+Nd2O3 

La1,5Nd0,5LiHO3 98,87 masseprosent og 

Ln2O3 1,13 masseprosent.  

La1,5Nd0,5LiHO3 700 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La1,5Nd0,5O3 

La1,5Nd0,5LiHO3 89,20 masseprosent, 

LnLiO2 9,81 masseprosent og Ln2O3 

0,99 masseprosent.  

La1,5Nd0,5LiHO3 650 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3+Nd2O3 

La1,5Nd0,5LiHO3. 
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La1,5Nd0,5LiHO3 650 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La1,5Nd0,5O3 

La1,5Nd0,5LiHO3 99,79 masseprosent og 

Ln2O3 0,21 masseprosent. 

La1,5Nd0,5LiHO3 600 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3+Nd2O3 

La1,5Nd0,5LiHO3. 

La1,5Nd0,5LiHO3 600 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La1,5Nd0,5O3 

La1,5Nd0,5LiHO3. 

LaNdLiHO3 750 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3+Nd2O3 

LaNdLiHO3 91,71 masseprosent, 

LnHO 5,28 masseprosent og Ln2O3 3,01 

masseprosent. 

LaNdLiHO3 750 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:LaNdO3 

LaNdLiHO3 97,72 masseprosent og 

Ln2O3 2,28 masseprosent.  

LaNdLiHO3 700 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3+Nd2O3 

LaNdLiHO3  95,30 masseprosent, LnHO 

3,39 masseprosent og Ln2O3 1,31 

masseprosent. 

LaNdLiHO3 700 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:LaNdO3 

LaNdLiHO3 97,40 masseprosent og 

Ln2O3 2,60 masseprosent. 

LaNdLiHO3 650 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3+Nd2O3 

LaNdLiHO3 95,52 masseprosent, 

LnHO 3,97 masseprosent og Ln2O3 

0,51 masseprosent. 

LaNdLiHO3 650 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:LaNdO3 

LaNdLiHO3 94,39 masseprosent, LnHO 

4,91 masseprosent og Ln2O3 0,70 

masseprosent. 

LaNdLiHO3 600 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3+Nd2O3 

LaNdLiHO3 99,09 masseprosent  og 

Ln2O3 0,91 masseprosent. 

LaNdLiHO3 600 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:LaNdO3 

LaNdLiHO3 og en uidentifisert Bragg-

refleks ved 15,8°. 

La0,5Nd1,5LiHO3 750 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3+Nd2O3 

La0,5Nd1,5LiHO3 35,08 masseprosent, 

Ln2O3 53,51 masseprosent og LnHO 

11,41 masseprosent.  
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La0,5Nd1,5LiHO3 750 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La0,5Nd1,5O3 

La0,5Nd1,5LiHO3 56,86 masseprosent og 

Ln2O3 42,94 masseprosent.  

La0,5Nd1,5LiHO3 700 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3+Nd2O3 

La0,5Nd1,5LiHO3 84,67 masseprosent og 

Ln2O3 15,33 masseprosent.  

La0,5Nd1,5LiHO3 700 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La0,5Nd1,5O3 

La0,5Nd1,5LiHO3 73,89 masseprosent og 

Ln2O3 26,11 masseprosent.  

La0,5Nd1,5LiHO3 650 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3+Nd2O3 

La0,5Nd1,5LiHO3 95,54 masseprosent og  

Ln2O3 4,46 masseprosent. 

La0,5Nd1,5LiHO3 650 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La0,5Nd1,5O3 

La0,5Nd1,5LiHO3 94,86 masseprosent, 

Ln2O3 3,85 masseprosent og LnHO 

1,29 masseprosent.  

La0,5Nd1,5LiHO3 600 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La2O3+Nd2O3 

La0,5Nd1,5LiHO3 95,85 masseprosent, 

Ln2O3 2,48 masseprosent og LnHO 

1,67 masseprosent.  

La0,5Nd1,5LiHO3 600 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:La0,5Nd1,5O3 

La0,5Nd1,5LiHO3 98,00 masseprosent,  

Ln2O3 1,40 masseprosent og LnHO 

0,60 masseprosent. 

Nd2LiHO3 750 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:Nd2O3 

Nd2LiHO3 31,04 masseprosent, Nd2O3 

54,46 masseprosent og NdHO 14,50 

masseprosent. 

Nd2LiHO3 700 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:Nd2O3 

Nd2LiHO3 38,73 masseprosent og 

Nd2O3 61,27 masseprosent.  

Nd2LiHO3 650 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:Nd2O3 

Nd2LiHO3 76,16 masseprosent og 

Nd2O3 23,84 masseprosent  

Nd2LiHO3 600 °C, 48 timer, LiCl-fluks, 

4:1 LiH:Nd2O3 

Nd2LiHO3 93,21 masseprosent, NdHO 

5,02 masseprosent og Nd2O3 1,77 

masseprosent.  
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Alle La2-xNdxLiHO3-forbindelsene krystalliserer i den ortorombiske RP1-type modifikasjonen 

(se Figur 1.5, kapittel 1.1.1), hvilket er i god overenstemmelse med hva Schwarz rapporterer 

både for La2LiHO3 og Nd2LiHO3 [19]. Samme La2LiHO3-fase er rapportert av Kobayashi et al. 

og Fjellvåg et al. [20, 22].  

 

4.2.1 La2LiHO3 og Nd2LiHO3  

Prøvene med den nominelle sammensetningen La2LiHO3 er som faserene for 

syntesetemperaturer i intervallet 600 og 750 °C. Derimot for prøven laget ved 800 °C viser 

Rietveld-tilpasningen at det er én masseprosent La2O3 i produktet, Figur 4.2. Det antas dermed 

at 800 °C er utenfor syntesetemperaturvinduet hvor La2LiHO3-fasen kan syntetiseres faserent.  

For Nd2LiHO3 er derimot ingen av prøvene faserene, Figur 4.3. Alle syntesene gir ønsket 

produkt av Nd2LiHO3, men prøvene inneholder i tillegg både hydridoksidet NdHO og ureagert 

Nd2O3. Rietveld-tilpasninger viser at mengden produkt av Nd2LiHO3 øker betydelig med 

avtagende syntesetemperatur. Prøvene laget ved 600 °C og 750 °C inneholder henholdsvis 90 

og 30 masseprosent ønsket produkt. Dette indikerer at syntesetemperaturvinduet på 600-750 °C 

er for høyt for å danne faserent Nd2LiHO3, Figur 4.3.  

Dette samsvarer med Schwarz’ arbeid hvor også kun La2LiHO3-sammensetningen ble faseren, 

mens Nd2LiHO3 ble syntetisert med bifaser [19]. Schwarz’ bifasene var Nd2O3 og Li3Nd3O6, 

som ikke er observert i dette arbeidet [19]. 

Syntese ved lavere temperatur er ikke mulig i en LiCl-fluks ettersom LiCl har smeltepunkt opp 

mot 600 °C, se kapittel 4.1. Om en eventuell lavere syntesetemperatur ville gitt faserent produkt 

er ikke undersøkt i dette arbeidet, da type fluks har blitt holdt konstant.  
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Figur 4.2: Pulver-røntgendiffraktrogrammer av La2LiHO3. Fra øverst til nederst: simulert 

røntgendiffraktrogram av hydridoksidet ved hjelp av Mercury [80] etterfulgt av 

røntgendiffraktrogram fra synteser utført ved 800, 750, 700, 650 og 600 °C. Tegnet * i figuren 

indikerer at Bragg-refleksen kommer fra La2O3.  
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Figur 4.3: Pulver-røntgendiffraktrogrammer av Nd2LiHO3. Fra øverst til nederst: simulert 

røntgendiffraktrogram av hydridoksidet ved hjelp av Mercury [80] etterfulgt av 

røntgendiffraktrogram fra synteser utført ved 750, 700, 650 og 600 °C. Tegnet Δ i figuren 

indikerer at Bragg-refleksen kommer fra Nd2O3 og + indikerer NdHO.  
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4.2.2 La1,5Nd0,5LiHO3, LaNdLiHO3 og La0,5Nd1,5LiHO3 

Sammensetningen La1,5Nd0,5LiHO3 gir et produkt bestående kun av den ortorombiske RP1-

fasen ved 600 °C både fra binære oksider og det korresponderende ternære oksidet som 

utgangsstoff, appendiks A. Faserent produkt blir også dannet ved 650 °C med binære oksider 

som utgangspunkt. Ved høyere temperatur gir alle syntesene ønsket produkt av 

La1,5Nd0,5LiHO3, men med forurensinger av Ln2O3, hydridoksidet LnHO og LnLiO2. Mengden 

forurensinger øker med økende syntesetemperatur.  

Mengden produkt av ønsket fase, La1,5Nd0,5LiHO3, avtar fra 100 prosent utbytte ved 600 °C til 

97 prosent ved 750 °C. Det er verdt å merke seg at syntesen fra ternært startoksid ved 700 °C 

danner en bifase av LnLiO2 som reduserer utbyttet av La1,5Nd0,5LiHO3 til 89 masseprosent. Det 

antas at denne fasen oppsto fordi autoklaven ikke har helt forseglet. Ønsket fase i produktet er 

med andre ord alltid over 89 masseprosent.  

Det er ingen systematikk i utbytteprosent av La1,5Nd0,5LiHO3 og type forurensning som følge 

av dannelse fra binære eller ternære startoksider.  

Prøver med sammensetningen LaNdLiHO3 danner ønsket LaNdLiHO3-fase ved alle undersøkte 

syntesetemperaturer både med binære oksider, La2O3 og Nd2O3, og det korresponderende 

ternære oksidet LaNdO3 som utgangspunkt, appendiks A. Ingen av LaNdLiHO3-syntesene gir 

faserent produkt, men har forurensinger av Ln2O3 og hydridoksidet LnHO. Mengden 

forurensninger i produktet avtar med synkende syntesetemperatur.  

Fra syntesen med binære oksider ved 600 °C har produktet 99 masseprosent utbytte og ett 

masseprosent ureagert oksid. Med ternært oksid på samme temperatur er det en uidentifisert 

Bragg-refleks ved 15,8° i diffraktogrammet.  

Ønsket mengde LaNdLiHO3-fase avtar i temperaturområdet 650-750 °C fra 95 til 91 

masseprosent og 97 til 94 masseprosent for synteser fra henholdsvis binære og ternære 

startoksider. Synteser med ternære oksider gir systematisk ønsket fase i litt større grad enn ved 

dannelse fra binære oksider.  

La0,5Nd1,5LiHO3-sammensetningen gir ikke faserent produkt fra verken de binære oksidene 

eller det korresponderende ternære oksidet i syntesetemperaturintervallet 600-750 °C. 

Forurensingene er fasene ureagert Ln2O3 og hydridoksidet LnHO i produktet, appendiks A.  
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Videre kan det sees at mengden urenheter reduseres betraktelig med avtakende 

syntesetempertur. Ved 750 °C er utbytte av La0,5Nd1,5LiHO3-fasen 35 og 56 masseprosent fra 

henholdsvis binære og ternære startoksider. Utbyttet øker til 95 og 98 masseprosent, 

henholdsvis fra binære og ternære startoksider, ved syntese ved 600 °C.  

Oppsummert observeres det at når x overstiger 0,5 i La2-xNdxLiHO3-sammensetningen blir ikke 

produktet faserent i syntesetemperaturintervallet 600-750 °C. Det er en gjennomgående trend 

for La2-xNdxLiHO3-sammmensetningene at produktet får færre urenheter ved valg av lavere 

syntesetemperaturer. Dette er illustrert i Figur 4.4. Best resultat for alle La2-xNdxLiHO3-

sammensetningene er ved 600 °C, som er den praktisk laveste flukstemperaturen som er mulig 

å bruke i en LiCl-fluks. Syntese av La2-xNdxLiHO3-fasene med de korresponderende ternære 

oksidene, La2-xNdxO3, som utgangspunkt gir ofte renere produkt enn ved fremstilling fra de 

binære oksidene La2O3 og Nd2O3.  
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Figur 4.4: Produktenes renhet presentert ved masseprosent La2-xNdxLiHO3-fase som funksjon 

av syntesetemperatur. Hydridoksidfasen er benevnt med prefiks i tillegg til hvilket startoksid 

det er dannet fra. La1,5Nd0,5LiHO3-fasen syntetisert ved 700 °C fra ternært oksid har en LnLiO2-

forurensning, som antas å ha oppstått på grunn av at autoklaven ikke var helt forseglet.  

 

4.3 Enhetscelledimensjoner og kjemisk sammensetning 

I dette delkapittelet vil enhetscelledimensjoner og kjemisk sammensetning for syntetiserte 

hydridoksider med sammensetningen La2-xNdxLiHO3 (x = 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0) og de 

syntetiserte ternære oksider med sammensetningen La2-xNdxO3 (x = 0,5; 1,0; 1,5) beskrives. I 

faststoffoppløsning vil ett mindre atom innsatt i en struktur gi en mindre enhetscelle. Ettersom 

neodym er et litt mindre grunnstoff enn lantan vil økende substitusjon av lantan med neodym 

enhetscellen reduseres.  
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I Rietveld-tilpasningene er det gjort en antakelse om at støkiometrien til hydridoksidproduktet 

og bifaser er lik innveid støkiometri. Det vil si at dersom forbindelsen er veid ut til å være 

sammensetningen La1,5Nd0,5LiHO3 vil okkupasjon av lantan og neodym i tilpasningene til både 

produkt og bifaser være henholdsvis lik ¾ og ¼. Alternativt kan enten La eller Nd ha en høyere 

konsentrasjon i bifasen. Dette vil eventuelt korrespondere til en lavere konsentrasjon av det 

aktuelle grunnstoffet i hydridoksidproduktet. Fordi La og Nd har ganske like atomnummer, vil 

ikke XRD kunne skille mellom disse to hypotesene. Det enkleste alternativet, nominell 

støkiometri i både hovedfasen og bifasen, er antatt som grunnlag for Rietveld-tilpasnngen 

 

4.3.1 Ternære startoksider; La2-xNdxO3 (x = 0,5; 1,0; 1,5) 

Det ble undersøkt om ternære oksider, oksider med både lantan og neodym i rett støkiometri, 

ville påvirke sammensetningen til de blandede lantan og neodym sammensetningene. Det ble 

derfor syntetisert ternære oksider, La2-xNdO3, med sammensetning x = 0,5; 1,0; 1,5 fra de 

binære oksidene La2O3 og Nd2O3 gjennom sitratmetoden.  

For å se om syntesene av ternære oksider var vellykket ble det foretatt Rietveld-tilpasning av 

pulverrøntgendiffraksjon. Tilpasningene viste at produktene var enfaset og inntok samme 

krystallstruktur som morfasene La2O3 og Nd2O3¸ trigonale P-3m1. Dette understreker at det er 

faststoff-oppløselighet i La-Nd-O-systemet [69].  

For å se hvordan de ternære oksidene følger lineariteten ble de sammenlignet med XRD tatt av 

morfasene La2O3 og Nd2O3 og deres litteraturverdier [81, 82], Figur 4.5. Gjennomgående 

observeres det at de syntetiserte ternære oksidene har en litt mindre enhetscelle enn verdiene i 

litteraturen.  

Det ble syntetisert tre partier med LaNdO3. To av verdipunktene til disse partienes volum ligger 

oppå hverandre i Figur 4.5. Det siste verdipunktet ligger under og er det som avviker mest fra 

linjen mellom ytterpunktene.  

Avviket i enhetscellevolumet til La2-xNdxO3-sammensetningene kan skyltes feil under 

innveiing og kan påvirke hydridoksidproduktet.  
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Figur 4.5: Enhetscelledimensjoner til syntetiserte ternære oksider med sammensetning  

La2-xNdO3 (x = 0,5; 1,0; 1,5) og for morfasene oksidene er syntetisert fra La2O3 og Nd2O3. 

Illustrert er størrelsen på a-, c-akse og volum mot størrelsen på x i sammensetningen  

La2-xNdxO3. Linjen mellom La2O3 og Nd2O3 viser hvordan de syntetiserte ternære oksidenes 

volum følger Vegards lov. 
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4.3.2 Hydridoksidet La2-xNdxLiHO3 (x = 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0) ved 600, 650, 

700 og 750 °C 

I Figur 4.6, Figur 4.7, Figur 4.8 og Figur 4.9 sees en oversikt over a-, b- og c- akse og volum 

for enhetscellene til hydridoksidene La2-xNdxLiHO3 (0 ≤ x ≥ 2) for syntese ved henholdsvis 

temperaturene 600, 650, 700 og 750 °C.  

For å fastslå usikkerheten i enhetscelledimensjonene ble det syntetisert tre paralleller av 

sammensetningen La1,5Nd0,5LiHO3 fra binære startoksider ved 600 °C. De tre parallellene ble 

laget fra tre uavhengige synteser som ble innveid og varmebehandlet separat. XRD ble målt av 

de tre uavhengige parallellene for å bestemme celleparametere ved Rietveld-tilpasning. Det ble 

også tatt tre XRD av samme parallell. Standardavvik ble beregnet for verdiene til 

enhetscelledimensjonene. Standardavviket for verdiene for enhetscelledimensjonene fra samme 

parallell var så lite, at kun standardavviket fra de tre parallelle uavhengige syntesene benyttes 

til usikkerhet. Verdiene for enhetscelledimensjonene for de tre parallellene og beregnet 

standardavvik er gitt i Tabell 4.3. For volumet til enhetscellen for eksempel til parallell to vil 

den kunne skrives på måten 171,05 ± 0,01 Å.  

 

Tabell 4.3: Verdier for enhetscelledimensjoner og standardavvik beregnet fra disse for tre 

uavhengige synteser av La1,5Nd0,5LiHO3 syntetisert fra binære startoksider ved 600 °C. 

Parallell/ 

Standardavvik 
a-akse b-akse c-akse Volum 

1 3,5558 Å 3,7494 Å 12,9170 Å 172,2110 Å3 

2 3,5552 Å 3,7480 Å 12,9123 Å 171,0521 Å3 

3 3,5547 Å 3,7465 Å 12,9145 Å 171,9902 Å3 

Standardavvik 0,0005 Å 0,001 Å 0,002 Å 0,01 Å3 
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Usikkerheten i enhetscelledimensjonene beskrevet ovenfor er merket på alle punktene i Figur 

4.6-Figur 4.9. For verdier for a- og c-akse og volum faller usikkerheten innenfor selve 

verdisymbolet. For b-aksen kan usikkerheten sees i enden av verdisymbolet.  

Enhetscellene ved alle temperaturer følger en lineær trend med redusert enhetscelle for økende 

mengde neodym i strukturen. Interessant er det å observere at enhetscellen fra binære 

startoksider er større enn enhetscellen fra ternære oksider. Endringen i enhetscelledimensjoner 

som følge av binære og ternære startoksider er utenfor usikkerheten i verdien og er derfor reelle.  

 

 

Figur 4.6: Akseplott som viser størrelsen på a-, b-, c- akse og volum mot størrelsen på x i 

sammensetningen La2-xNdxLiHO3. Alle sammensetninger er syntetisert ved 600 °C. Svarte 

punkter betyr at fasen er syntetisert med binære oksider og røde punkter betyr at det er brukt 

ternært oksid i syntesen.  
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Figur 4.7: Akseplott som viser størrelsen på a-, b-, c- akse og volum mot størrelsen på x i 

sammensetningen La2-xNdxLiHO3. Alle sammensetninger er syntetisert ved 650 °C. Svarte 

punkter betyr at fasen er syntetisert med binære oksider og røde punkter betyr at det er brukt 

ternært oksid i syntesen.  
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Figur 4.8: Akseplott som viser størrelsen på a-, b-, c- akse og volum mot størrelsen på x i 

sammensetningen La2-xNdxLiHO3. Alle sammensetninger er syntetisert ved 700 °C. Svarte 

punkter betyr at fasen er syntetisert med binære oksider og røde punkter betyr at det er brukt 

ternært oksid i syntesen. 
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Figur 4.9: Akseplott som viser størrelsen på a-, b-, c- akse og volum mot størrelsen på x i 

sammensetningen La2-xNdxLiHO3. Alle sammensetninger er syntetisert ved 750 °C. Svarte 

punkter betyr at fasen er syntetisert med binære oksider og røde punkter betyr at det er brukt 

ternært oksid i syntesen. 

 

I Figur 4.10 er volum for enhetscellen gitt som funksjon av syntesetemperatur. Figur 4.10 

synligjør at enhetscellevolumet til en gitt hydridoksid-sammensetning tilnærmet er konstant og 

uavhengig av syntesetemperatur. Syntesetemperatur påvirker ikke sammensetningen til 

hydridoksidene. Trenden fra Figur 4.6-Figur 4.9 at enhetscellenes volum er større i produkter 

fra binære reaksjonsoksider enn fra ternære reaksjonsoksider er illustrert tydelig i Figur 4.10. 

Enhetscellens volum syntetisert fra ternære reaksjonsoksider kan være påvirket av feil innveiing 

under syntese av de ternære oksidene La2-xNdxO3, Figur 4.5. 
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Figur 4.10: La2-xNdxLiHO3-fasenes volum som funksjon av syntesetemperatur. Hydridoksid-

fasen er benevnt med prefiks i tillegg til hvilket oksid den er dannet fra.  

 

4.3.3 Avvik i enhetscelledimensjoner mellom produkter fra binære og 

ternære startoksider 

Figur 4.10 er det synliggjort at produktene dannet fra binære reakjonsoksider er større enn 

produktene dannet fra ternære oksider. Det må undersøkes om avviket i volumet til enhetscellen 

mellom produktene fra binære og ternære reaksjonsoksider, bestemt ved hjelp av 

røntgendiffraksjon og Rietveld-tilpasninger, er reelt. For å bestemme om avviket i volumet til 

enhetscellen er reelt har det blitt benyttet Shannon radii [83] og Vegards lov.  

Shannon beregnet størrelsen på ulike grunnstoffioners krystallradii og størrelsen på radiusen 

avhenger av kat- og anionets omgivelser [83]. I Figur 1.5 sees det polyedre rundt lantan i 

La2LiHO3. La3+ er nikoordinert og det ser en ved å legge til to grønne hydrogen til de ni røde 

oksygenene i polyederet. Tilsvarende gjelder for neodym i Nd2LiHO3. Krystallradiusen med et 

nikoordinert La3+ er oppgitt til å være 1,356 Å, mens krystallradiusen til et nikoordinert Nd+3 

er 1,303 Å [83]. Der er derfor naturlig at enhetscellen blir mindre med økende x i  

La2-xNdxLiHO3.  
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Å benytte Vegards lov fra ytterpunktene La2LiHO3 (x = 0) og Nd2LiHO3 (x = 2), kan evaluere 

om La2-xNdxLiHO3-produktene oppnådd fra binære eller ternære startoksider best følger den 

forventede lineariteten, samt gjøre en evaluering i avvik i sammensetning. I Figur 4.11 er 

cellevolumet til La2-xNdxLiHO3 (0,5 ≤ x ≤ 1,5) fra både binære og ternære startoksider plottet. 

Alle verdier er hentet fra synteser gjort ved 600 °C, Figur 4.6. Figur 4.11 viser at 

sammensetningene syntetisert fra ternære startoksider sammenfaller bedre med lineariteten enn 

sammensetningen fra binære startoksider.  

 

 

Figur 4.11: Linje mellom ytterpunktene, La2LiHO3 og Nd2LiHO3, for å se hvordan produkter 

fra binære og ternære startoksider følger lineariteten i enhetscellen. Svarte punkter indikerer 

at hydridoksidet er syntetisert fra binære oksider. Røde punkter indikerer ternære startoksider. 

Verdiene for enhetscellevolumet er fra syntese ved 600 °C.  

 

I Tabell 4.4 sees verdier for den faktiske sammensetningen beregnet fra Vegards lov sammen 

med innveid sammensetning. For sammensetninger syntetisert fra binære oksider er reell 

sammensetning av lantan, beregnet fra Vegards lov, høyere enn innveid. For sammensetninger 

syntetisert fra ternært oksid er det motsatte tilfelle. Differansen i enhetscellen antas derfor å 

bety at det er mer lantan enn innveid støkiometri tilsier i hydridoksidene dannet fra binære 
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oksider. Om startoksidene er binære eller ternære påvirker størrelsen på volumet til 

enhetscellen, og indikerer ulik sammensetning.  

 

Tabell 4.4: Oversikt over innveid sammensetning og sammensetning beregnet med Vegards lov. 

 

Syntetisert fra 

Innveid Vegards lov 

Sammen- 

setning 

lantan neodym lantan neodym 

binære oksider 1,5 0,5 1,50 0,50 

ternært oksid 1,5 0,5 1,45 0,55 

binære oksider 1,0 1,0 1,09 0,91 

ternært oksid 1,0 1,0 0,97 1,03 

binære oksider 0,5 1,5 0,48 1,52 

ternært oksid 0,5 1,5 0,44 1,56 

 

4.4 Nøytrondiffraksjon av LaNdLiHO3  

Intensjonen med nøytrondiffraksjonen var undersøke om lantan og neodym blandet seg tilfeldig 

eller ikke på gitterposisjonene. Spredningsfaktoren til lantan og neodym har ikke veldig ulik 

spredningslengde ved nøytrondiffraksjon, henholdsvis 8,24 og 7,69 barn [84]. 

Spredningsfaktoren er likevel større enn ved røntgendiffraksjon. Dersom lantan og neodym er 

ordnet i strukturen vil det gi nye reflekser og større enhetscelle ved nøytrondiffraksjon.  

LaNdLiHO3 syntetisert ved 650 °C fra binære oksider ble målt med nøytrondiffraksjon på PUS-

instrumentet ved Institutt for energiteknikk, Kjeller. Vanligvis benyttes deutererte prøver for 

nøytrondiffraksjon. Siden spredningsfaktoren til deuterium og oksygen lignende, ble en 

hydrogensert prøve målt for å optimalisere kontrasten mellom hydrogen og oksygen. Dette gir 
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noe mer bakgrunn i målingen, men hydrogeninnholdet er tilstrekkelig lavt til at det ikke 

«overdøver» signalet.   

Diffraktrogrammet ble tilpasset med Rietveld-tilpasning. Ettersom ingen uidentifiserte 

reflekser var synlige, ble den originale strukturen brukt i tilpassingen. Dette innebærer også at 

vi har faststoff-oppløselighet mellom lantan og neodym. Okkupasjonen relativt mellom lantan 

og neodym ble forsøkt tilpasset, men usikkerheten i parameterne var så stor at forholdet mellom 

lantan og neodym ble låst. Dette er fordi det er antatt at støkiometrien til hydridoksidproduktet 

og bifaser er lik innveid støkiometri med et én til én-forhold mellom lantan og neodym. 

Temperaturfakturen er tilpasset for de ulike atomene.  

Identifiserte fasene LaNdLiHO3 og Ln2O3 (Ln = La, Nd), Figur 4.12. Mengdeforholdet mellom 

LaNdLiHO3- og Ln2O3-fasene ble tilpasset til å være henholdsvis 99 masseprosent og ett 

masseprosent. Det er ingen nye reflekser i diffrakogrammet som ikke stammer fra LaNdLiHO3 

eller Ln2O3. Innenfor oppløsningen til nøytroninstrumentet kan det ikke observeres splittinger 

i refleksene som kan indikere ordning for lantan og neodym i gitterposisjonene. Cif-filen til 

LaNdLiHO3-strukturen til er vedlagt i appendiks B. 

Dersom Ln2LiHO3 ikke skulle ha faststoff-oppløselighet ville prøvene inneholdt to 

krystallografiske faser (en La-holdig og Nd-holdig) med lik struktur og nesten like 

celleparametere. Dette ville gitt dobbelt-reflekser i hele diffraktogrammet. Det er imidlertid høy 

resolusjon i diffraktogrammene, så slike dobble Bragg-reflekser ville eventuelt ha blitt 

oppdaget. I.  Den originale Ln2LiHO3-strkturen kan tilpasses og der er full blandbarhet mellom 

La og Nd i La2xNdxLiHO3-sammensetningen som gir fullstendig gjensidig faststoff-

oppløselighet.  
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Figur 4.12: Nøytrondiffraktrogram av LaNdLiHO3, syntetisert ved 650 °C fra binære oksider, 

målt på PUS-instrumentet ved Institutt for energiteknikk, Kjeller. Pilene peker mot reflekser fra 

bifasen Ln2O3 (Ln = La, Nd).   

 

4.5 Termisk stabilitet 

I dette arbeidet har kombinert TGA-DSC vært benyttet til å bestemme dekomponerings-

temperaturen til Ln2LiHO3 i en oksygenholdig atmosfære. Videre er TGA brukt i kombinasjon 

med MS og XRD til å beskrive dekomponeringsforløpet til forbindelsene. I undersøkelsene er 

sammensetningene La2xNdxLiHO3 (x = 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0) studert. Hydridoksidene er 

fremstilt ved en flukstemperatur på 600 °C, fordi disse syntesene gav høyest utbytte ønsket fase. 

Både binære og ternære sjeldne jordartsoksider er brukt som reaktanter.   
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4.5.1 Bestemmelse av dekomponeringsforløp  

Alle de fem studerte sammensetningene fremviser et likt dekomponeringsforløp. Derfor 

presenteres TGA-DSC-kurvene kun for en av forbindelsene La1,5Nd0,5LiHO3, Figur 4.13, som 

ble fremstilt fra ternært oksid ved 600 °C. Korresponderende kurver for de resterende 

sammensetningene er rapportert i appendiks C. 

 

Figur 4.13: TGA-DSC for La1,5Nd0,5LiHO3, fra ternært oksid, som funksjon av tid. Prøven er 

undersøkt i temperaturintervallet 25-800 °C i pO2 = 0,5 atm og pN2 = 0,5 atm med en 

oppvarmingshastighet på 10 °C/min, og deretter holdt isotermt ved 800 °C i 120 min. 

Initialmassen er 100 %, men faller dramatisk. Dette skyltes vektutjevning. Endringen i DSC-

signalet etter 150 min kommer fra endring i temperaturprofilen, og gir ingen indikasjon på om 

masseendringen etter 130 °C er ekso- eller endoterm.  

 

Av TGA-dataene i Figur 4.13 sees det at massen til hydridoksidet er stabilt frem til cirka 400 

°C, hvor det skjer en tydelig masseøkning på 2,4 masseprosent etterfulgt av en mindre 

massereduksjon på 0,6 masseprosent. Etter massereduksjonen stabiliser massen seg, og ingen 

ytterligere endringer finner sted. Netto observeres det en masseøkning på 1,8 masseprosent for 

La1,5Nd0,5LiHO3. Masseøkningen på 2,4 masseprosent faller sammen med et negativt DSC-
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signal som indikerer at reaksjonen er eksoterm. Ved både DSC-signalet for La1,5Nd0,5LiHO3 og 

de fire andre sammensetningene (appendiks) observeres det etter 150 minutter en endring i 

DSC-signalet. Denne endringen kommer i et skifte i temperaturprofilen fra temperaturøkning 

til stabil temperatur, og gir ingen indikasjon på om reaksjonen som gir reduksjon i masse  

(0,6 masseprosent) er ekso- eller endoterm. Ved sammenlikning av TGA-kurven for 

La1,5Nd0,5LiHO3 med de korresponderende TGA-kurvene for de fire andre sammensetningene 

(appendiks) observeres også den netto masseøkningen. I Tabell 4.5 er det gitt en oversikt over 

observerte masseendringer bestemt fra TGA-eksperimentene for alle de fem 

sammensetningene. 

 

Tabell 4.5: Alle sammensetninger av La2-xNdxLiHO3 (x = 0-2) syntetisert ved 600 °C med 

tilhørende masseendring under oksidasjon bestemt ved termogravimetrisk analyse, samt 

teoretisk masseendring basert på en oksidasjon. 

Sammensetning 
Masseøkning 

trinn 1 

Massetap   

trinn 2 

Netto 

masse-

økning 

Teoretisk 

masse-

økning 

La2LiHO3 2,5 % 0,1 % 2,4 % 2,10 % 

La1,5Nd0,5LiHO3 fra binære oksider 2,1 % 0,4 % 1,7 % 2,08 % 

La1,5Nd0,5LiHO3 fra ternært oksid 2,4 % 0,6 % 1,8 % 2,08 % 

LaNdLiHO3 fra binære oksider 2,2 % 0,3 % 1,8 % 2,06 % 

LaNdLiHO3 fra ternært oksid 2,4 % 0,3 % 2,1 % 2,06 % 

La0,5Nd1,5LiHO3 fra binære oksider 2,4 % 0,4 % 2,0 % 2,05 % 

La0,5Nd1,5LiHO3 fra ternært oksid 2,6 % 0,5 % 2,1 % 2,05 % 

Nd2LiHO3 2,7 % 0,7 % 2,0 % 2,03 % 
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For å forstå de bakenforliggende årsakene til masseendringene ble det i tillegg undersøkt 

gassprodukter og faststoffrest etter endt TGA-DSC-eksperiment med henholdsvis foretatt MS 

og XRD.  

I Figur 4.14 rapporteres en representativ TGA-MS-måling for La1,5Nd0,5LiHO3.  MS viser at 

H2O (m = 17 og m = 18) produseres både i temperaturområdet hvor den eksoterme 

masseøkningen og massereduksjonen finner sted. Derimot dannes det ikke H2-gass (m = 2) i 

eksperimentene.  

At det avspaltes hydrogen under oppvarming stemmer overens med litteratur [22]. Schwarz 

studerte deuteret prøve av La2LiHO3-sammensetningen i vakuum og fra 400 °C registrerte 

massespektrometeret avspaltet D2
+ [19].  

 

 

Figur 4.14: TGA-DSC med MS-resultat for oksidasjon av La1,5Nd0,5LiHO3, fra ternært oksid, i 

en atmosfære inneholdende pO2 = 0,67 atm og pAr = 0,33 atm som funksjon av temperatur. 

Øverst: Fragmentene til H2 (m = 2), og H2O (m = 17 og m = 18), registrert i 

massespektrometeret. Nederst: TGA- og DSC-kurvene. Prøven er varmet opp i temperatur-

intervallet 35-660 °C med en oppvarmingshastighet på 10 °C/min, og deretter holdt isotermt 

ved 660 °C i 30 min.  
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Pulver XRD av faststoff rest etter endt TGA-DSC-eksperiment viser at prøvene inneholder 

oksider av typen Ln2LiO3,5, LnLiO2 og Ln2O3, se oversikt i Tabell 4.6. Etter fullført TGA 

observeres fasen La2LiO3,5 kun for La2iHO3, mens de resterende Ln2-xNdxLiHO3  

(x = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0) dekomponerer direkte til LnLiO2 og Ln2O3.  

 

Tabell 4.6: Alle sammensetninger av La2-xNdxLiHO3 (x = 0-2) syntetisert ved 600 °C og 

tilhørende identifiserte faser av prøverest fra TGA-eksperimentet ved hjelp av XRD.  

Sammensetning Ln2LiHO3 Faseidentifikasjon etter TGA-DSC 

La2LiHO3 La2LiO3,5 + La2O3 

La1,5Nd0,5LiHO3 fra binære oksider  LnLiO2 + Ln2O3 

La1,5Nd0,5LiHO3 fra ternært oksid LnLiO2 + Ln2O3 

LaNdLiHO3 fra binære oksider LnLiO2 + Ln2O3 

LaNdLiHO3 fra ternært oksid LnLiO2 + Ln2O3 

La0,5Nd1,5LiHO3 fra binære oksider  LnLiO2 + Ln2O3 

La0,5Nd1,5LiHO3 fra ternært oksid LnLiO2 + Ln2O3 

Nd2LiHO3 NdLiO2 + Nd2O3 

 

Masseøkningen er ventet ettersom det forventes en oksidasjon av hydridoksidet i 

oksygenatmosfære. Massereduksjonen krever en mer innviklet forklaring. Fra MS ser vi at 

prøvene avspalter vann i hele det undersøkte temperaturintervallet, og at kun oksider er 

observert som krystallinske faser ved hjelp av XRD etter endt eksperiment. Videre viser ingen 

systematisk trend i massetap med endring i sammensetning, Tabell 4.5. 
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I det første eksoterme trinnet er det rimelig å anta at en oksidasjon finner sted da reaksjonen er 

eksoterm samt at vi får en vektøkning og at vann dannes. Reaksjonen kan forenklet skrives for 

x = 0 i likning (13): 

 2 La2LiHO3 (s) + O2 (g)  2 La2LiO3,5 (s) + La2O3 (s) + H2O (g)   (13) 

 

og for 0 < x ≤ 2 i likning (14) 

 2 Ln2LiHO3 (s) + O2 (g)  2 Ln2LiO2 (s)  + Ln2O3 (s) + H2O (g)    (14) 

 

For å forklare det massetapet, foreslås det at noe av det produserte vannet i første del av 

eksperimentet (der det er en masseøkning) bindes kjemisk til det/de basiske Ln-holdige 

oksidene gjennom et intermediært ikke-krystallinsk hydroksid, som forenklet kan skrives på 

formen La2LiO2,5(OH)2 eller Ln(OH)3. Deretter dekomponeres hydroksidet i den siste 

massetapssonen, og de Nd-rike prøvene er forventet å produsere mindre termisk stabile 

hydroksider enn de La-rike sammensetningene 

For å verifisere hypotesen gjenstår det å evaluere den netto masseøkningen: det vil si 

masseøkningen forbundet med full oksidasjon av hydridoksidet, jamfør likning (14). Ved å 

finne forholdet mellom masseendringen i O2 til H2O og 2 mol La1,5Nd0,5LiHO3 vil det si 

masseøkningen til dekomponeringen/oksidasjonen. Ser på for x = 1,5. For 2 mol 

La1,5Nd0,5LiHO3 vil det gi en masseøkning tilsvarende:  

 

1 mol O2 - 1 mol H2O = 1 mol O - 2 mol H 

               = 16 g - 2 g  

            = 14 g 

 

2 mol La1,5Nd0,5LiHO3 = 667,5 g  

 masseøkning = 
14 𝑔

672,8 𝑔
⋅ 100 % =  2,08 % 
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Den teoretiske masseøkningen på 2,08 % ved dekomponering/oksidasjon av La1,5Nd0,5LiHO3 

til LaLiO2 er høyere enn TGA-DSC-undersøkelsen, som viser en netto masseøkning på 1,7 % 

(2,4 – 0,6; se Tabell 4.5) for denne forbindelsen fremstilt fra ternært oksid. Korresponderende 

analyser er gjort for de fire andre sammensetningene, og tallene er rapportert i Tabell 4.5. I 

Tabell 4.5 observeres det gjennomgående godt samsvar mellom teoretisk- og netto 

masseøkning, som støtter reaksjonsforløpet gitt av likningene (13) og (14). 

 

4.5.2 Termisk stabilitet versus x 

Dekomponeringstemperaturen til de fem sammensetningene er også evaluert ved hjelp av TGA, 

og resultatene er gitt i Tabell 4.7. Antar likevel at trenden i verdiene er gjeldene innenfor 

usikkerheten. Dekomponeringsverdien er høyest for sammensetningen med kun lantan, og 

verdien synker for økende neodyminnhold. Dette er visuelt lettere å observere i Figur 4.15.  

 

Tabell 4.7: Alle sammensetninger av La2-xNdxLiHO3 (x = 0-2) syntetisert ved 600 °C og 

tilhørende dekomponeringstemperatur i O2-atmosfære bestemt ved termogravimetrisk analyse. 

Sammensetning Dekomponeringstemperatur 

La2LiHO3 465 °C 

La1,5Nd0,5LiHO3 fra binære oksider 442 °C 

La1,5Nd0,5LiHO3 fra ternært oksid 397 °C 

LaNdLiHO3 fra binære oksider 432 °C 

LaNdLiHO3 fra ternært oksid 406 °C 

La0,5Nd1,5LiHO3 fra binære oksider 418 °C 

La0,5Nd1,5LiHO3 fra ternært oksid 396 °C 

Nd2LiHO3 384 °C 
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En dekomponeringstemperatur på 465 °C for La2LiHO3 stemmer overens med tidligere 

rapportert verdi på ca. 450 °C for samme forbindelse [22]. Det kan også kommenteres at for x 

= 0,5, x = 1 og x = 1,5 er dekomponeringstemperaturen for sammensetningen dannet fra ternært 

oksid lavere enn dekomponeringstemperaturen dannet fra binære oksider.  

 

 

Figur 4.15: Dekomponeringstemperatur plottet mot x-verdi i La2-xNdxLiHO3. De svarte 

punktene indikerer at sammensetningen er dannet fra binære oksider, mens de røde er dannet 

fra ternært oksid.  

 

4.6 Morfologi 

For å studere morfologien til La2-xNdxLiHO3-sammensetningene ble SEM benyttet. I dette 

avsnittet vil morfologien beskrives med hensyn på utseende, størrelse og form. 

Sammensetningene studert er syntetisert ved 600 °C. Alle bildene er tatt med 10 000 gangers 

forstørrelse for lettere å sammenligne de ulike sammensetningene.  

I Figur 4.16 sees krystaller av henholdsvis La2LiHO3, LaNdLiHO3 syntetisert fra binære 

oksider, LaNdLiHO3 syntetisert fra ternært oksid og Nd2LiHO3. La2LiHO3-krystallene varierer 
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i størrelse fra 2,5 og oppover til 10 µm. De største krystallene er så store at de dekker hele bildet 

og er derfor være over 10 µm store. Krystallene er trunkerte oktaedre og som vokser også inn 

av hverandre slik som nederst til venstre i det høyre bildet av La2LiHO3-krystaller.  

LaNdLiHO3-krystaller fra både binære og ternært oksid har samme form, men krystallene er 

litt mindre i størrelse. Om sammensetningen er syntetisert fra binære eller ternære oksider ser 

ikke ut til å påvirke morfologien.  

Nd2LiHO3-krystallene har tilsvarende samme form og størrelse. De er både sammenvokst og 

enkeltkrystaller, med ujevnheter på noen av krystallene.  

Morfologien til La2-xNdxLiHO3-sammensetningene krystallene ser ikke ut til å bli påvirket av 

mengdeforhold lantan og neodym i komposisjonen. Det observeres ingen systematikk i 

morfologi i forhold til størrelse, form og sammensetning. Det er ingen systematikk i morfologi 

om krystallene er syntetisert fra binære eller ternære oksider. Dette illustreres i Figur 4.17 hvor 

det er krystaller fra sammensetningene La1,5Nd0,5LiHO3 og La0,5Nd1,5LiHO3 syntetisert både 

fra binære eller ternære oksider. Krystallene har tydelige fasetter, med form som trunkerte 

oktaedere. Størrelsen på krystallene er varierer stort, mellom en 0,5 µm til over 10 µm. 
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Figur 4.16: Bilder av La2-xNdxLiHO3-krystaller med 10 000 gangers forstørrelse tatt i SEM. 

Fra øverst til nederst: La2LiHO3, LaNdLiHO3 syntetisert fra binære oksider, LaNdLiHO3 

syntetisert fra ternært oksid og Nd2LiHO3.  
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Figur 4.17: Bilder av La2-xNdxLiHO3-krystaller med 10 000 gangers forstørrelse tatt i SEM. 

Fra øverst til nederst: La1,5Nd0,5LiHO3 syntetisert fra binære oksider, La1,5Nd0,5LiHO3 

syntetisert fra ternært oksid, La0,5Nd1,5LiHO3 syntetisert fra binære oksider og La0,5Nd1,5LiHO3 

syntetisert fra ternært oksid.  
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5 Diskusjon 

Dette kapittelet vil resultatene for hydridoksidsystemet La2-xNdxLiHO3 (0 ≤ x ≤ 2) bli diskutert, 

sammenlignet og drøftet i relasjon til relevant litteratur. Først vil hvordan termisk stabilitet 

påvirker saltsmelten og produktutbytte diskuteres, videre vil syntesens temperatur og 

reaktantoksidenes påvirkning på enhetscelledimensjonene diskuteres. Til slutt vil innhold av 

hydrogen i strukturen evalueres.   

 

5.1 Syntese av hydridoksider i saltsmelte og deres termiske stabilitet 

Hydridoksider er som nevnt i kapittel 1.2 en lite studert materialklasse, og det er kun Schwarz 

som tidligere har benyttet saltsmelte som metode i syntesearbeid av hydridoksider [19]. Basert 

på dette har forskningsgruppen NAFUMA reetablert fluksmetoden for fremstilling av 

hydridoksider. I dette arbeidet har syntese av La2-xNdxLiHO3 (0 ≤ x ≤ 2) har vært foretatt i 

temperaturintervallet 600-800 °C i LiCl, som smelter ved 610 °C [41]. Videre har den/de 

sjeldne jordartsoksidreaktanten(e) foreligget som enten binære oksider (La2O3 og Nd2O3), en 

blanding av binære oksider eller som et ternært oksid (La2-xNdxO3); se kapittel 3.1.2og 4.2 

Med tanke på syntesen og hva som skjer under dannelsen av hydridoksider og deres termiske 

stabilitet er det etter de presenterte resultatene flere åpne spørsmål. Disse vil bli drøftet i dette 

diskusjonskapittelet. Spørsmålene kretser rundt følgende observasjoner i dette arbeidet: 

i) de mest faserene forbindelsene fremstilles ved den laveste undersøkte 

flukstemperaturen på 600 °C 

ii) til tross for at smeltepunktet til LiCl er 610 °C [41], er det en smeltet fluks ved  

600 °C 

iii) forbindelsenes termiske stabilitet tilsynelatende er høyere i saltsmelten enn hva 

bestemt ved TGA i en oksygenholdig atmosfære (kapittel 4.5.2), og at La-rike 

hydridoksider er mer termisk stabile enn de Nd-rike analogene (Tabell 4.7). 
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Faseidentifikasjon og kvantitativ sammensetningsanalyse med hensyn til mengde av ulike faser 

i prøvene syntetisert i temperaturintervallet 600-800 °C ble bestemt ved hjelp av 

røntgendiffraksjon og Rietveld-tilpasninger (kapittel 4.2), og resultatene er oppsummert i Figur 

4.4. Figur 4.4 viser at alle sammensetningene med unntak av Nd2LiHO3 kan fremstilles nært 

faseren ved 600 °C, og at høyere flukstempertur generelt har en negativ effekt på utbytte av 

ønsket fase. Utbyttet av ønsket fase avtar med økende flukstemperatur og avtagende La-innhold 

(økende x). Observerte ikke-ønskede faser er Ln2O3, LnHO og LnLiO2, Tabell 4.2. Våre 

observasjoner samsvarer med hva Schwarz rapporterer med hensyn til faserenhet [19]. Både 

Schwartz og i dette arbeidet faseren La2LiHO3 blitt fremstilt, mens Nd2LiHO3 ikke er faseren. 

Dog er Nd2LiHO3-prøven i dette arbeidet langt mer faseren enn Schwartz sin. Videre er det 

interessant å merke at Schwartz rapporterer andre ikke-ønskede faser (Li3Nd3O6) enn hva vi har 

observert [19]. Det kan legges til at reaktanten LiH alltid må tilstede når produktene vaskes, da 

denne tilsettes i overskudd. LiH er antatt påvist tilstede etter endt syntese i alle eksperimentene 

da kraftig brusing av hydrogengass oppstår når uvasket produkt kommer i kontakt med metanol. 

LiH vaskes med andre ord bort som LiOH med metanol og observeres derfor ikke i 

diffraktrogrammene [85].  

LiCl smelter ved 610 °C. Til tross for dette har 600 °C vært mulig som en operativ kalibrert 

flukstemperatur. Visuell inspeksjon av autoklaven etter endt syntese ved 600 °C viser tydelig 

at reaksjonsblandingene har vært fullstendig smeltet. Det antas dermed at tilsats av LiH og 

jordartsoksidene forårsaker en såkalt smeltepunkts-depresjon [86, 87], og at alle syntese-

eksperimentene utført i dette arbeidet har vært i saltsmelter. Videre forventes det generelt økt 

mobilitet av løste specier i fluksen med økende temperatur [88], hvilket burde favorisere god 

blanding av reaktantene. Basert på dette kunne det være naturlig å anta at høyere 

syntesetemperatur ville gitt mer faserene prøver med tanke på homogenisering. Det motsatte 

har vært tilfelle. Dette kan muligens forklares ved at hydridoksidenes termiske stabilitet er 

lavere enn hva indikert av høyeste flukstemperatur fasen er observert ved. TGA-eksperimentene 

(Tabell 4.7, kapittel 4.5.2) viser at hydridoksidene (basert på de binære jordartsoksidene) 

dekomponerer i temperaturområdet 384-465 °C, hvor Nd2LiHO3 har den laveste 

dekomponeringstemperaturen mens La2LiHO3 har den høyeste. TGA-resultatene er i god 

overensstemmelse med litteratur [16, 19]. TGA-eksperimentene i dette arbeidet er gjort i en 

oksidativ atmosfære, hvilket vil redusere den termiske stabiliteten noe relativt til en inert eller 

reduktiv atmosfære som det har vært inni autoklavene. Med utgangspunkt i TGA- og autoklav-
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dataene foreslås det at hydridoksidene for de høyeste fluks temperaturene først dannes når 

autoklavene avkjøles. En slik forklaring kan redegjøre for at La2LiHO3 kan dannes tilnærmet 

faseren ved de høyeste flukstemperaturene og at den mindre termisk stabile fasen Nd2LiHO3 

kun forekommer i mindre mengder ved de høyeste undersøkte flusktemperaturene, samt at 

utbytte øker med avtagende flukstemperatur. Hypotesen foreslås verifisert, se perspektiver. 

 

5.2 Enhetscellevariasjoner som funksjon av syntesetemperatur og 

startreaktanter 

Resultater beskrevet i kapittel 4.3.2 bekrefter at enhetscellevolumet, bestemt ved Rietveld-

tilpasninger, til et gitt hydridoksid tilnærmet er konstant og uavhengig av syntesetemperatur, 

Figur 4.10. Videre ble det observert at enhetscellevolumet til La2-xNdxLiHO3-produktene 

gjennomgående er større der binære startoksider er brukt fremfor ternære, Figur 4.10. I praksis 

kan det bety at hydridoksidene dannet av de binære startoksidene inneholder mer La enn den 

korresponderende fasen fremstilt fra det ternære startoksidet, da ioneradiusen til La3+ er større 

enn den til Nd3+ [83]. To hypoteser kan fremsettes for å forklare observasjonene: 

i. De ternære startoksidene, La2-xNdxO3, er systematisk fremstilt med litt for lite La relativt 

til Nd grunnet feil i innveiing.  

ii. La2-xNdxLiHO3-produktene oppnådd fra de binære startoksider inneholder mer lantan 

fordi La-analogenes termisk stabilitet er større.  

Hypotese i) bortfaller da enhetscelle parameteren til det ternære reaktant oksidet La2-xNdxO3 

varierer lineært med x, Figur 4.5. Det er derfor ikke mistanke om irregulariteter i reell 

sammensetning relativt til nominell sammensetning. Basert på dette sitter en igjen kun med 

hypotese ii).  

Fra Tabell 4.4 (kapittel 4.3.3) er det gitt at for sammensetninger syntetisert fra binære oksider 

er reell sammensetning av lantan, beregnet fra Vegards lov, høyere enn innveid. Resultatene fra 

enhetscellevolumanalysene sammenfaller godt med hva som er blitt observert med TGA. TGA-

analysene indikerer at dekomponeringstemperaturen er høyere for blandede lantan/neodym-

sammensetninger syntetisert fra binære oksider enn syntetisert fra ternære oksider, Figur 4.15, 

kapittel 4.5.2, og at La-rike hydridoksider er mer termisk stabile enn de Nd-rike analogene. Det 
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er derfor naturlig å konkludere med at lantan har større ønske om å danne hydridoksid, men at 

lantan ikke får samme mulighet når den er bundet opp som ternært reaktantoksid. Det virker 

som de ternære startoksidene «tvinger» neodym inn i krystallstrukturen. Til slutt kan det 

påpekes at denne informasjonen kan gi verdifull innsikt i hvordan hydridoksidene dannes fra 

smelten; dvs. i hvilken form reaktantene foreligger i LiCl-smelten. Per nå har er det i 

reaksjonslikningene (likning (2)) blitt brukt aggregattilstanden «solv» for reaktantspeciene. 

Denne skrivemåten sier ingenting om størrelsen eller sammensetningen på de oppløste 

speciene. Det kan være fristende å tro at de sjeldne jordartsoksid-kationene ikke er fullstendig 

oppløst, da produktsammensetningen er noe ulik basert på om reaktantoksidene er ternære eller 

binære. Videre studier i en slik retning vil være interessant sammen med mer detaljerte analyser 

med hensyn til kjemisk sammensetning; se perspektiver. 

 

5.3 Bevis for innhold av hydrogen i hydridoksidene 

Et hydridoksid trenger tilstedeværelse av hydrogen som et anion i strukturen for å kvalifisere 

som en hydridoksid-forbindelse. Det er derfor nødvendig å påvise at det er hydrogen tilstede i 

forbindelsene som har blitt syntetisert. TGA-MS og nøytrondiffraksjon har i dette arbeidet blitt 

brukt som komplementære metoder for å vise hydrogen sin tilstedeværelse i strukturen.  

I oksygenholdig atmosfære registrerte MS at H2O ble avgitt som gassprodukt når hydridoksidet 

dekomponerer/oksiderer samtidig som TGA-kurven registrerte en masseøkning, Figur 4.13.  

Det er ingen red-oks-aktive kationer i forbindelsen som kan spille inn på oksidasjonen, og 

hydridanionet er det eneste speciet som kan oksideres. Hypotesen om at under oksidasjon 

dekomponerer Ln2LiHO3 til LnLiO2, Ln2O3 og H2O ble fremlagt på bakgrunn av XRD-analyser 

av restprodukt etter oksidasjon, Tabell 4.6. Det ble beregnet om masseøkningen registret på 

TGA-kurven samsvarte med denne hypotesen. I beregningene, kapittel 4.5.1, ble det benyttet 

støkiometrisk 1 hydrogen + 3 oksygen. Masse hydrogen i hydridoksidene er ikke kvantifisert 

ytterligere i disse beregningene. Beregningene visste at målt masseøkning var tilnærmet lik 

beregnet masseøkning og hypotesen ble ansett som bevist. Vanndannelse ved oksidasjon 

bekrefter hydrogeninnhold i hydridoksidene samt at hydrogen må foreligge som hydridanion i 

krystallstrukturen.  
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Tilstedeværelse av hydrogen i strukturen ble også bekreftet med nøytrondiffraksjon med 

tilhørende Rietveld-tilpasning av sammensetningen LaNdLiHO3, Figur 4.10. Dersom 

LaNdLiHO3-sammensetningen ikke inneholdt hydrogen ville ikke strukturmodellen til 

Ln2LiHO3 vært mulig å tilpasse diffraktrogrammet på en tilfredsstillende måte. 

Nøytrondiffraktrogrammet av LaNdLiHO3-sammensetningen kan tilpasses med Ln2LiHO3-

strukturen med Rietveld-tilpasning og bekrefter hydrogenposisjonen i strukturen. Videre kan 

det legges til at Fjellvåg et al [22] og Kobayashi et al [20] har gjort likelydende 

nøytrondiffraksjonsanalyser av La2LiHO3 og La2-ySryLiH1+yO3-y (y = 0, 1, 2), og kommet til lik 

konklusjon som oppnådd i dette arbeidet. Basert på egne eksperimentelle data samt litteratur 

[19, 20, 22] konkluderes det med at forbindelsene fremkommet i dette studiet er hydridoksider. 
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6 Konklusjon 

I dette masterarbeidet er sammensetninger av La2-xNdxLiHO3 hvor x = 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 

syntetisert i en LiCl-saltsmelte. Reaktantene Ln2O3 og LiH ble varmebehandlet i 

temperaturintervallet 600-800 °C i saltsmelten, hvor den/de sjeldne jordartsoksidreaktanten(e) 

har foreligget som enten binære oksider (La2O3 og Nd2O3) eller som et ternært oksid (La2-

xNdxO3). Faserene forbindelser for sammensetningene La2LiHO3 og La1,5Nd0,5LiHO3 er 

syntetisert henholdsvis i området 600-750 °C og 600-650 °C. Øvrige sammensetninger og 

temperaturer gir forurensninger av fasene Ln2O3, LnHO og LnLiO2 (Ln = La, Nd). 

Fluksmetoden har også vist seg spesielt egnet til å syntetisere prøver i gram-skala, hvilket er 

hensiktsmessig i forhold til karakteriseringsmetoden som trenger større prøvemengder (som 

PND) og med hensyn til anvendelser. 

La2-xNdxLiHO3 krystalliserer med en ortorombisk Ruddlesden-Popper n = 1 type struktur. 

Størrelsen på enhetscellen ved alle syntesetemperaturer følger en lineær trend der vi får en 

enhetscelle-kontraksjon med økende mengde neodym i strukturen (økende x). Størrelsen på 

enhetscellen fra binære startoksider er større enn enhetscellen fra ternære oksider, hvilket vi 

tilskriver at prøvene fremstilt fra binære oksider en svakt anriket i La. Nøytrondiffraksjon 

indikerer ingen ordning for lantan og neodym i gitterposisjonene og det ble funnet full 

faststoffoppløselighet mellom lantan og neodym i La2-xNdxLiHO3-systemet. 

Termisk stabilitet ble undersøkt med TGA-DSC i en oksygenholdig atmosfære og kombinert 

med MS og XRD for å beskrive dekomponeringsforløpet til forbindelsene. Alle de fem studerte 

sammensetningene fremviser et likt dekomponeringsforløp. En signifikant masseøkning på 

TGA-kurven oppstår for La2LiHO3 ved 465 °C samtidig som H2O produseres. 

Dekomponeringstemperaturen avtar med økende mengde neodym i strukturen, og er lavere for 

x = 0,5, x = 1 og x = 1,5 er sammensetninger syntetisert fra ternært oksid enn sammensetninger 

syntetisert fra binære oksider. Denne observasjonen sammenfaller med variasjon i enhetscelle 

dimensjoner, se over. Dekomponeringsreaksjonen for x = 0 kan forenklet skrives:  

 2 La2LiHO3 (s) + O2 (g)  2 La2LiO3,5 (s)  + La2O3 (s) + H2O (g)   (13) 
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og for 0 < x ≤ 2:  

 

 2 Ln2LiHO3 (s) + O2 (g)  2 LnLiO2 (s)  + Ln2O3 (s) + H2O (g)   (14) 

 

Morfologien til La2-xNdxLiHO3- krystallene ser ikke ut til å bli påvirket av substitusjonsgraden, 

x. Det observeres ingen systematikk i morfologi i forhold til størrelse og form relativt til 

sammensetning, eller om startoksidene er ternære eller binære. Krystallene har tydelige fasetter, 

med form som trunkerte oktaedre. Størrelsen på krystallene er varierer stort, mellom en 0,5 µm 

til over 10 µm. 
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7 Perspektiver 

Sammensetning med hensyn til mengdeforholdet mellom lantan og neodym i de ulike 

hydridoksid-sammensetningene er i dette arbeidet studert ved hjelp av enhetscelledimensjon 

variasjoner samt termisk analyse.  I forhold til å bekrefte sammensetningsvariasjonene bestemt 

med XRD og indikert ved TGA ville det vært nyttig å gjøre tilleggs eksperimenter som for 

eksempel ICP-MS. Dette vil gi en klarere innsikt i støkiometrien til de blandede lantan/neodym-

sammensetningene, La2-xNdxLiHO3.  

For å forstå og vurdere den termiske stabiliteten til La2-xNdxLiHO3-forbindelsene bedre foreslås 

det å gjøre DFT-beregninger. Via DFT-beregninger av dannelsesentalpien, ΔH, for de ulike 

Ln2LiHO3-sammensetningene kan vi få innsikt i relativ stabilitet av forbindelsene samt hvorvidt 

dannelsen av forbindelsene fra dets grunnstoffer er en eksoterm eller endoterm reaksjon. 

Eksperimentelt kan vi forbedre bestemmelsen av termisk stabilitet målt med TGA-DSC ved å 

bruke langsommere oppvarmingshastigheter, samt utføre isoterme målinger nær den antatte 

dekomponeringstemperaturen. Videre ville det være interessant å undersøke hvor mye den 

termiske stabiliteten påvirkes av atmosfærevalg. Alternative atmosfærer prøvene kunne ha vært 

studert i er inerte betingelser (for eksempel Ar eller N2) eller reduktive betingelser (H2-holdig 

atmosfære.   

Fluksmetoder er som kjent ofte beskrevet som «black-box» metode, da det er vanskelig å forstå 

hvordan speciene foreligger i smelten og hva som foregår på atomært nivå. Det kunne likevel 

være spennende å prøve å opparbeidet en bedre forståelse av hvordan syntese av hydridoksider 

i saltsmelte utspiller seg. Med den forståelsen kan det være enklere å forbedre syntesemetoden. 

For å fastslå hvordan reaktantene i saltsmelten opptrer under reaksjon foreslås det et in situ 

diffraksjonseksperiment på synkrotron med reaksjonsblandingen i et lukket safirkapillær for å 

studere reaksjonen. Fra et slikt eksperiment kan man observere om krystallstrukturen til 

reaktantene holdes intakt eller om reaktantene løses i fluksen. 

Utbytteprosenten av Ln2LiHO3-fasen er temperaturavhengig og for å forbedre utbyttet særlig 

ved Nd-rike faser bør synteser ved lavere temperatur enn 600 °C undersøkes. For å komme 
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lavere i temperatur må type fluks endres, da 600 °C er nedre grense for LiCl som fluks. Ved å 

bytte til et annet salt eller en saltblanding vil syntesetemperaturen kunne reduseres.  

Med lavere syntesetemperatur og bedre forståelse av hvordan syntesen utspiller seg vil det 

kunne åpne opp for å syntetisere andre hydridoksider enn Ln2LiHO3-sammensetninger i 

saltsmelte. Videre gjenstår det som et åpent spørsmål hvorvidt La2-xNdxLHO3-forbindelsene 

først dannes under avkjølingsforløpet i syntesen. Dette kan enkelt avklares ved å endre på 

avkjølingshastigheten av autoklaven. En raskere avkjølingshastighet vil i så fall gi mindre 

produkt, og motsatt. 
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Appendiks A – fase-

identifikasjon for 

La1,5Nd0,5LiHO3, 

LaNdLiHO3 og 

La0,5Nd1,5LiHO3 
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Figur 0.1: Pulver-røntgendiffraktrogrammer av La1,5Nd0,5LiHO3 fra binære oksider. Fra øverst 

til nederst: simulert røntgendiffraktrogram av hydridoksidet ved hjelp av Mercury [80] 

etterfulgt av røntgendiffraktrogram fra synteser utført ved 750, 700, 650 og 600 °C. * indikerer 

La2O3 og β indikerer La0,75Nd0,25HO.  
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Figur 0.2: Pulver-røntgendiffraktrogrammer av La1,5Nd0,5LiHO3 fra det korresponderende 

ternære oksidet La1,5Nd0,5O3. Fra øverst til nederst: simulert røntgendiffraktrogram av 

hydridoksidet ved hjelp av Mercury [80] etterfulgt av røntgendiffraktrogram fra synteser utført 

ved 750, 700, 650 og 600 °C. β indikerer La0,75Nd0,25HO, λ indikerer La1,5Nd0,5O3 og Ω 

indikerer LaLiO2. 
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Figur 0.3: Pulver-røntgendiffraktrogrammer av LaNdLiHO3 fra binære oksider.  Fra øverst til 

nederst: simulert røntgendiffraktrogram av hydridoksidet ved hjelp av Mercury [80] etterfulgt 

av røntgendiffraktrogram fra synteser utført ved 750, 700, 650 og 600 °C. ¤ indikerer 

La0,5Nd0,5HO, Δ indikerer Nd2O3 og * indikerer La2O3.  
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Figur 0.4: Pulver-røntgendiffraktrogrammer av LaNdLiHO3 fra det korresponderende ternære 

oksidet LaNdO3.  Fra øverst til nederst: simulert røntgendiffraktrogram av hydridoksidet ved 

hjelp av Mercury [80] etterfulgt av røntgendiffraktrogram fra synteser utført ved 750, 700, 650 

og 600.  indikerer LaNdO3, ¤ indikerer La0,5Nd0,5HO og  indikerer at det er en ukjent refleks.  



110 

 

 

 

Figur 0.5: Pulver-røntgendiffraktrogrammer av La0,5Nd1,5LiHO3 fra binære oksider. Fra øverst 

til nederst: simulert røntgendiffraktrogram av hydridoksidet ved hjelp av Mercury [80] 

etterfulgt av røntgendiffraktrogram fra synteser utført ved 750, 700, 650 og 600 °C. Δ indikerer 

Nd2O3 og α indikerer La0,25Nd0,75HO.  
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Figur 0.6: Pulver-røntgendiffraktrogrammer av La0,5Nd1,5LiHO3 fra det korresponderende 

ternære oksidet La0,5Nd1,5O3.  Fra øverst til nederst: simulert røntgendiffraktrogram av 

hydridoksidet ved hjelp av Mercury [80] etterfulgt av røntgendiffraktrogram fra synteser utført 

ved 750 °C, 700 °C, 650 °C og 600 °C. ω indikerer La0,5Nd1,5O3 og α indikerer La0,25Nd0,75HO. 
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Appendiks B – cif-fil fra 

nøytrondiffraksjon 
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Appendiks C – TGA-DSC-

kurver 

 

 

Figur 0.1: TGA-DSC for La2LiHO3 som funksjon av tid. Prøven er undersøkt i 

temperaturintervallet 25-800 °C i pO2 = 0,5 atm og pN2 = 0,5 atm med en 

oppvarmingshastighet på 10 °C/min, og deretter holdt isotermt ved 800 °C i 120 min. 

Initialmassen er 100 %, men faller dramatisk. Dette skyltes vektutjevning. Endringen i DSC-

signalet etter 150 min kommer i et skifte i temperaturprofilen fra temperaturøkning til stabil 

temperatur.  
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Figur 0.2: TGA-DSC for La1,5Nd0,5LiHO3, fra binære oksider, som funksjon av tid. Prøven er 

undersøkt i temperaturintervallet 25-800 °C i pO2 = 0,5 atm og pN2 = 0,5 atm med en 

oppvarmingshastighet på 10 °C/min, og deretter holdt isotermt ved 800 °C i 120 min. 

Initialmassen er 100 %, men faller dramatisk. Dette skyltes vektutjevning. Endringen i DSC-

signalet etter 150 min kommer i et skifte i temperaturprofilen fra temperaturøkning til stabil 

temperatur, og gir ingen indikasjon på om masseendringen etter 130 °C er ekso- eller endoterm.  
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Figur 0.3: TGA-DSC for LaNdLiHO3, fra binære oksider, som funksjon av tid. Prøven er 

undersøkt i temperaturintervallet 25-800 °C i pO2 = 0,5 atm og pN2 = 0,5 atm med en 

oppvarmingshastighet på 10 °C/min, og deretter holdt isotermt ved 800 °C i 120 min. 

Endringen i DSC-signalet etter 150 min kommer i et skifte i temperaturprofilen fra 

temperaturøkning til stabil temperatur, og gir ingen indikasjon på om masseendringen etter 

130 °C er ekso- eller endoterm.  
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Figur 0.4: TGA-DSC for LaNdLiHO3, fra ternært oksid, som funksjon av tid. Prøven er 

undersøkt i temperaturintervallet 25-800 °C i pO2 = 0,5 atm og pN2 = 0,5 atm med en 

oppvarmingshastighet på 10 °C/min, og deretter holdt isotermt ved 800 °C i 120 min. 

Initialmassen er 100 %, men faller dramatisk. Dette skyltes vektutjevning. Endringen i DSC-

signalet etter 150 min kommer i et skifte i temperaturprofilen fra temperaturøkning til stabil 

temperatur, og gir ingen indikasjon på om masseendringen etter 130 °C er ekso- eller endoterm.  
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Figur 0.5: TGA-DSC for La0,5Nd1,5LiHO3, fra binære oksider, som funksjon av tid. Prøven er 

undersøkt i temperaturintervallet 25-800 °C i pO2 = 0,5 atm og pN2 = 0,5 atm med en 

oppvarmingshastighet på 10 °C/min, og deretter holdt isotermt ved 800 °C i 120 min. 

Initialmassen er 100 %, men faller dramatisk. Dette skyltes vektutjevning. Endringen i DSC-

signalet etter 150 min kommer i et skifte i temperaturprofilen fra temperaturøkning til stabil 

temperatur.  
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Figur 0.6: TGA-DSC for La0,5Nd1,5LiHO3, fra ternært oksid, som funksjon av tid. Prøven er 

undersøkt i temperaturintervallet 25-800 °C i pO2 = 0,5 atm og pN2 = 0,5 atm med en 

oppvarmingshastighet på 10 °C/min, og deretter holdt isotermt ved 800 °C i 120 min. 

Initialmassen er 100 %, men stiger dramatisk. Dette skyltes vektutjevning. Endringen i DSC-

signalet etter 150 min kommer i et skifte i temperaturprofilen fra temperaturøkning til stabil 

temperatur. 
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Figur 0.7: TGA-DSC for Nd2LiHO3 som funksjon av tid. Prøven er undersøkt i 

temperaturintervallet 25-800 °C i pO2 = 0,5 atm og pN2 = 0,5 atm med en 

oppvarmingshastighet på 10 °C/min, og deretter holdt isotermt ved 800 °C i 120 min. 

Initialmassen er 100 %, men faller dramatisk. Dette skyltes vektutjevning. Endringen i DSC-

signalet etter 150 min kommer i et skifte i temperaturprofilen fra temperaturøkning til stabil 

temperatur. 
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Appendiks D – 

Syntesemetode for tidligere 

rapporterte hydridoksider 

 

LnHO (Ln = La, Ce, Pr, Nd) 

LaHO ble syntetisert ved reagere LaH2,5 med La2O3 [17], slik likning (15) viser: 

 

 𝐿𝑎𝐻2,5 (𝑠) + 𝐿𝑎2𝑂3(𝑠)
𝐻2𝑎𝑡𝑚.
→    3 𝐿𝑎𝐻𝑂 (𝑠) (15) 

 

LaHx ble først fremstilt ved å varme metallisk lantan i hydrogengass på 800 °C. 

Sammensetningen til LaHx ble bestemt til å være LaH2,5. Deretter ble pulvere av LaH2,5 og 

La2O3 blandet i hanskeboks og overført til en molybdendigel inni et kvartsrør. I samme 

kvartsrør ble det plassert en SiO2-digel med NaH. NaH gir fra seg hydrogengass under 

oppvarming og dannet hydrogenatmosfære inne i ampullen. SiO2-digelen med NaH ble toppet 

med kvartsull for å hindre kontaminering av natrium over i digelen med LaH2,5 og La2O3. 

Prøven ble varmebehandlet på 900 °C i 20 timer med et trykk på 0,27-0,67 bar. For deretter å 

bli naturlig nedkjølt [17]. 

PrHO og CeHO ble syntetisert etter samme metode som LaHO. 

Varmebehandlingstemperaturen ble endret til 600 °C for PrHO og 500 °C for CeHO [17]. 
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NdHO ble syntetisert via metallhydridet CaH2 [29] og reaksjonen fulgte reaksjonslikning (16).  

 

 Nd2O3 (s) + CaH2 (s)  2 NaHO (s) + CaO (s) (16) 

 

Reaktantene ble blandet sammen, med Nd2O3 og CaH2 i et 1:1,5-forhold, under inert atmosfære. 

Deretter ble reaktantene varmebehandlet i 20 timer på 650 °C i en argonatmosfære blandet med 

7 % H2 [29]. 

 

Ln2LiHO3 (Ln = Ce, Pr) 

Ce2LiHO3 og Pr2LiHO3 ble syntetisert ved at Ln2O3 (Ln = Ce, Pr) og LiH ble løst i saltsmelte 

[19]. Best utbytte for fasene Ce2LiHO3 og Pr2LiHO3 ved syntese på henholdsvis 800 °C i tolv 

timer og 750 °C i 48 timer [19]. Saltsmeltemetoden er lik syntesen for La2LiHO og Nd2LiHO3, 

som er ytterligere beskrevet i kapittel 1.2.2.   

 

Ba3AlO4H 

Ba3AlO4H ble syntetisert ved at BaH2, BaO og Al2O3 ble blandet sammen og plassert i en Ta-

beholder i et forseglet kvartsrør. Varmebehandlet først på 300 °C i fire timer for å fjerne H2O 

fra beholderen, for så å øke temperaturen til 1100 °C i tolv timer under 0,8-0,9 bar med 

hydrogen. Sakte nedkjøling med en avkjølingshastighet på 20 °C/timen [23]. 

 

Ba21Ge2O5H24   

Ba21Ge2O5H24 ble syntetisert fra reaktantene Ba, BaO og Ge. Reaktantene ble blandet sammen 

under H2-gass under 0,8-0,9 bar trykk og varmebehandlet på 1100 °C i åtte timer fulgt av sakte 

nedkjøling på 20 °C/timen [24]. 
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LnSrCoO3H0,7 (Ln = La, Nd, Pr) 

CaH2 ble reagert med LaSrCoO4 for å danne LaSrCoO3H0,7 [25]. Reaktantene ble blandet 

sammen og plassert i et Pyrex-rør, før de ble varmebehandlet i to omganger på fire dager på 

450 °C. Produktet besto av LaSrCoO3H0,7 og CaO, samt noe ureagert CaH2. CaO og CaH2 ble 

vasket bort med 0,1 M NH4Cl/metanol-blanding før produktet ble filtrert og tørket under 

vakuum [25]. 

LnSrCoO3+αHβ (Ln = Nd, Pr) ble syntetisert via CaH2 tilnærmet lik metoden benyttet for å danne 

LaSrCoO3H0,7. LnSrCoO4 ble malt sammen med CaH2 i et 1:2 molforhold i en He-fylt 

hanskeboks. NdSrCoO4- og PrSrCoO4-reaktanetene ble dannet ved nitratdekomposisjon. 

Blandingen ble fylt på Pyrex-rør som ble forseglet under vakuum før de ble varmebehandlet 

ved 400 °C i 96 timer. Prøvene ble vasket med 0,1 M NH4Cl/metanol under N2 for å fjerne CaO 

og overskudds CaH2, og deretter vasket med tørr metanol [26]. Hydrogentrykket kan kontrollere 

graden av hydridsubstitusjon i LnSrCoO3+αHβ-forbindelsene og at høyere hydrogentrykk gir 

høyere hydrogenkonsentrasjon. For NdSrCoO3,084H0,796-syntesen var hydrogentrykket i det 

forseglede Pyrex-røret 18 bar, mens det for NdSrCoO3,210H0,580 var 10 bar [26]. 

 

Sr2Co2O4,33H0,84   

Små prøver på rundt 300 mg Sr2Co2O4,33H0,84 ble syntetisert ved å male Sr3Co2O5,80 med to mol 

overskudd av CaH2 i en morter i en argonfylt hanskeboks [28]. Blandingen ble så forseglet 

under vakuum i Pyrex-rør før varmebehandlet på temperaturer mellom 200 og 300 °C. 

Varmebehandling i temperaturområdet 250-270 °C resulterte i dannelse av Sr2Co2O4,33H0,84, 

sammen med CaO og CaH2. Ved temperaturer under 240 °C skjedde det ingen reaksjon. Ved 

temperaturer over 270 °C dekomponerte det ternære oksidet til SrO, CoO, elementært kobolt 

og CaO. For å redusere mengden CaO og CaH2 i prøven ble tetthetsseparering benyttet. Ved å 

røre prøven inert i tørr kloroform løste Sr2Co2O4,33H0,84 ble ved mekanisk separasjon delvis, 

men ikke fullstendig, CaO og CaH2 fjernet fra prøven [28]. 

 

 



123 

 

ATiO3-xH3 (A = Ca, Sr, Ba, Eu) 

Perovskittlignende BaTiO3-xHx ble syntetisert ved å reagere BaTiO3 med CaH2 [30]. BaTiO3 

ble malt sammen i morter med et overskudd av CaH2, før reaktantene deretter ble presset til 

pellet i hanskeboks. Deretter ble prøvene plassert i Pyrex- eller kvarts-rør og varmet opp i 4-7 

dager på 550-580 °C med et trykk på 2 * 10-7 bar. Produktet ble vasket med 0,1 M 

NH4Cl/metanol-blanding for å fjerne overskudd av CaH2 og CaO, før det ble tørket i en 

vakuumovn på 120 °C. Partikkelstørrelsen på BaTiO3-reaktanten viste seg å ha mye å si og 

BaTiO3-partikler på under en mikrometer gav produkter med høyest hydrogeninnhold [30].  

(Ca,Sr,Ba)TiO3-xHx (x = 0,1-0,3) ble syntetisert via CaH2 [31]. Reaktantene Sr1-xBaxTiO3 og 

CaxSr1-xTiO3 (x = 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0) ble blandet med CaH2 i et 1:3 molforhold og presset 

til pellet i en N2-fylt hanskeboks. Pelletene ble forseglet i et Pyrex-rør og varmebehandlet på 

530 °C i 6-7 dager. Overskudds CaO og rest CaH2 ble vasket vekk fra prøven med en 0,1 M 

NH4Cl/metanol-blanding [31]. 

 

SrCrO2H 

SrCrO2H ble syntetisert gjennom en høytrykks- og høytemperatur-syntesemetode [32]. En 

støkiometrisk blanding av SrH2, SrO og Cr2O3 ble malt i morter i hanskeboks og plassert i et 

NaCl-hylse. Renest prøve SrCrO2H ble oppnådd ved 50 000 bar trykk på 1000 °C i 30 minutter. 

Prøven ble deretter brått avkjølt. Lavere trykk og temperatur resulterte i økende grad til 

restreaktanter, mens høyere temperatur resulterte i at Cr2O3 reagerte med NaCl-hylsen og 

dannet NaCr2O4 [32]. 

 

Hydridoksider med Sr og V 

Sr2VO4-xHx, 0,00 ≤ x ≤ 1,01, ble syntetisert i en faststoffhøytrykksyntese [33] via 

reaksjonslikning (17):  

 

 (2-x)SrO (s) + VO2 (s) + xSrH2 (s)  Sr2VO4-xHx (s) + 0,5xH2*SrH2 (s) (17) 
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Reaktantene ble malt i morter i hanskeboks før de ble plassert i en BN-kapsel innimellom 

pelleter laget av en hydrogenkilde bestående av NaBH4 + Ca(OH)2. NaBH4 + Ca(OH)2 som 

slipper ut hydrogengass under oppvarming. Både prøven og hydrogenkilden ble omsluttet av 

en NaCl-kapsel og deretter plassert i rørovn [33]. 

Srx+1VxO3x+1 (x = ∞; 1; 2) reagert med CaH2 gir produktene SrVO2H, Sr2VO3H og Sr3V2O5H2 

[34]. Hydridoksidfasene SrVO2H, Sr2VO3H og Sr3V2O5H2 inneholder små mengder SrVO3-x 

som kan følge av at utgangsmaterialet inneholder noe Sr1-δVO3. Syntesen tok sted mellom 

Srn+1VnO3n+1 (n = ∞; 1; 2) og CaH2 ved 600-630 °C. Ved syntesetemperaturer under 600 °C 

skjedde det ingen reaksjon, mens ved temperaturer over 630 °C gikk prøven i oppløsning. Best 

resultat ble oppnådd ved at 2,5 g Srn+1VnO3n+1 (n = ∞; 1; 2) og 0,5 g CaH2 ble malt sammen i 

hanskeboks, før de ble overført til kvartsampuller og varmet opp til 610 °C i 48 timer. 

Ampullene ble deretter tatt med tilbake til hanskeboks, åpnet og malt i morter med en ny dose 

0,5 g CaH2 før varmebehandlingsprosessen ble gjentatt. Dette ble gjentatt til det ikke var 

endringer å spore i røntgendiffraktogrammet av prøven. Produktet ble vasket med 0,1 M 

NH4Cl/metanol-blanding, fulgt av 4 x 100 mL ren metanol for å fjerne ureagert CaH2 og 

reaksjonens biprodukt CaO [34].  

 

LaSrMnO3,33H0,7  

LaSrMnO3,33H0,7 ble syntetisert på 1000 °C og 50 000 bar fra reaktantene La2O3, SrO, SrH2, 

MnO og Mn2O3 [35]. 

 

La2-x-ySrx+yLiH1-x+yO3-y (0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 2, 0 ≤ x + y ≤ 2) 

La2-x-ySrx+yLiH1-x+yO3-y (0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 2, 0 ≤ x + y ≤ 2)-fasene ble syntetisert i 

høytrykksynteser [20, 37]. Reaktantene, La2O3, LiH, SrH2 og SrO, ble veid ut før malt sammen 

og plassert i en gull-kapsel inne i en argonfylt hanskeboks. Deretter ble de varmebehandlet i 30 

minutter på 650 °C under 20 000 bar trykk [20, 37]. 
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Appendiks E – Oversikt over 

ulike hydridoksid-

sammensetninger forsøkt 

syntetisert i dette arbeidet 

 

 

Sammensetning Reaktanter Fluks Vellykket? 

CaMgH2O CaH2 + MgO LiCl  

CaSrLiH3O CaH2 + SrO + LiH  LiCl  

CaSrTiHO3 CaH2 + SrO + CaO + Ti2O3 LiCl   

CaTiHO2 CaH2 + CaO + Ti2O3 LiCl  

LaCaLiH2O2 La2O3 + CaO + LiH LiCl  

LaOH LaH3 + La2O3   

LaOH La2O3 + CaH2  ✓ 

La2LiHO3 La2O3 + LiH LiCl ✓ 

La2LiHO3-t La2O3 + LiH + Li2O LiCl  
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LaMgHO2 La2O3 + MgH2 + MgO LiCl  

La1,5Nd0,5LiHO3 La2O3 + Nd2O3 + LiH LiCl ✓ 

La1,5Nd0,5LiHO3 La1,5Nd0,5O3 + LiH LiCl ✓ 

LaNdLiHO3 La2O3 + Nd2O3 + LiH LiCl ✓ 

LaNdLiHO3 LaNdO3 + LiH LiCl ✓ 

La0,5Nd1,5LiHO3 La2O3 + Nd2O3 + LiH LiCl ✓ 

La0,5Nd1,5LiHO3 La0,5Nd1,5O3 + LiH LiCl ✓ 

LaSrLiH2O2 La2O3 + SrO + LiH LiCl  

Li3HO Li2O + LiH LiCl  

LiZrHO2 ZrO + LiH LiCl  

Nd2LiHO3 Nd2O3 + LiH LiCl ✓ 

Pr2LiHO3 Pr(III,IV)O + LiH LiCl  

SrAlHO2 Al2O3 + SrO + LiH LiCl  

SrCaMgH2O2 SrO + MgO + CaH2 LiCl  

SrCrHO2 Cr2O3 + SrO + LiH LiCl  

SrMgH2O MgH2 + SrO LiCl  

SrTiHO2 SrO + Ti2O3 + LiH LiCl  
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